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IJopener is de buurtkrant voor alle
bewoners van de Indische Buurt, het
Oostelijk Havengebied en IJburg.
De redactie bestaat uit vrijwilligers.
IJopener is zelfstandig en kent een
redactiestatuut. De meningen van de
afzonderlijke s chrijvers geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie
weer.

De IJopener is altijd
op zoek naar nieuwe
redacteuren. Heb je
belangstelling, stuur
dan een e-mail naar:
redactie@ijopener.nl

Vertegenwoordigers van bewonersgroepen, welzijnsinstellingen

intocht mee te varen aan boord van tallship J.R. Tolkien.

E

re wie ere toekomt: het waren geen
bobo’s, bestuurders of anderszins
professionele netwerkers in driedelig
pak die donderdag 19 augustus vroeg in de
ochtend vanaf de kade van de Cacaohaven
aan boord gingen van tallship J.R. Tolkien.
De kapitein zelf was misschien nog het
chicst gekleed van allemaal. Staand op het
bovendek in een sierlijk geel colbert en met
zwarte zonnebril op had hij meer weg van
een beurshandelaar in vrijetijdskleding dan
van een robuuste zeebonk.
Medewerkers van buurtcentrum Het Karrewiel, vrijwilligers van bewonersinitiatief
woonwijk Jeruzalem, deelnemers aan de
Denktank Sociale Cohesie Oost-Watergraafsmeer, medewerkers van theaterschool
Theatraal Vrijburg, het is slechts een greep
uit de ongeveer zestig passagiers die dag.
Stadsdeelwethouder Nevin Özütok legde
dat later op de middag uit, staand op het
voordek terwijl duizenden boten langszij
gleden: ‘We vroegen ons af wie we zouden
uitnodigen voor deze SAIL-intocht. Onze
keuze viel op mensen die – in de meeste
gevallen onbetaald en als vrijwilliger –
waardevolle dingen doen in en voor ons
stadsdeel. Het stadsdeel wil daarmee zijn
waardering tonen voor hun inzet.’
En gewaardeerd werd het. Daar was trouwens ook alle reden toe. Want het was
een prachtige dag op een prachtig schip,
de broodjes zalm en de garnalencocktail

smaakten voortreffelijk en de glazen witte
wijn die door de vriendelijke DuitsNederlandse crew werden geserveerd,
gleden soepel weg. In de woorden van
stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik – die
haar rol als boegbeeld van het stadsdeel
heel letterlijk nam door zich gedurende het
grootste deel van de intocht te posteren op
het voorste deel van het schip: ‘De passagiers van tallship J.R. Tolkien vormen een
bevoorrechte groep.’ En zo voelde het ook.
Sint-Nicolaas

Toch was het nog even spannend of alle
genodigden wel op tijd aan boord konden
komen. Want alle toegangswegen naar de
Westhavens zaten die ochtend potdicht
met gasten op weg naar een van de tallships. Gelukkig bleven alle schepen netjes
wachten totdat iedereen was gearriveerd.
Pas toen de laatste gast de loopplank
had betreden kon de Tolkien vanuit de
Cacaohaven westwaarts vertrekken richting
IJmuiden om daar de vloot onder aanvoering van de klipper Stad Amsterdam tegemoet te varen en zich bij haar aan te sluiten
op weg naar Amsterdam.
Het was vervolgens een indrukwekkende
tocht waarbij de passagiers ogen en oren
te kort kwamen. Een steekproef onder een
aantal reizigers leverde schattingen op van
zo’n tien- tot vijftienduizend schepen en
scheepjes die in een eindeloze stoet voorbij

trokken richting Amsterdam. Met daarbij
sloepen, jachten en zeilboten in alle soorten en maten maar ook buitenbeentjes
zoals een houten vlot versierd met schemerlamp en kunstbloemen en een varende
Sint-Nicolaas en een handvol Pieten die
zich enkele maanden vergist hadden in hun
Nederlandse bestemming.
Natuurlijk spraken de tallships het meest
tot de verbeelding. Het Wilhelmus klonk
toen de klipper Stad Amsterdam met opbollende zeilen voorbij trok met aan boord
kroonprins Willem-Alexander en prinses
Máxima. Het immense marinefregat
Tromp maakte indruk en ook de Indonesische KRI Dewaruci met matrozen dansend
aan de masten viel zeer in de smaak. En
voor wie het weten wil: stadsdeelwethouder
Nevin Özütok was het meest gecharmeerd
van de Italiaanse Amerigo Vespucci.
Het was kortom een prachtige tocht op
het door het stadsdeel afgehuurde schip,
maar was het ook nodig? Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik vond van wel: ‘Dit is een
mooie dag om elkaar beter te leren kennen,
contacten te leggen en – vooral – te genieten. En vergeet niet dat Oost het stadsdeel is met het meeste water. We zijn het
daarom aan onze stand verplicht om ook
zelf mee te doen aan het SAIL-spektakel.’
Helemaal mee eens. Over vijf jaar vaar ik
graag weer mee. t
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Snackbar Vork deed goede zaken, ondanks de door de organisatie verzorgde concurrentie

Sail In
Donderdag 19 augustus. Ik zet de tv aan
en zie een werkelijk schitterende armada
voorbij trekken: Sail is weer begonnen.
Door de prachtige vloot heb ik weer zin
er heen te gaan. Ik bel collega-redacteur
Simone. We ontmoeten elkaar op de kop
van het Java-eiland.
tekst: René Arnoldi
foto: Fred Vermorken

S

ail begint goed! Ik scoor een patatje
bij het Lloydhotel en ik kan met geld
betalen: geen muntjes! Naar aanleiding van mijn kritische verslag van vijf jaar
geleden heeft de organisatie die afgeschaft.
Ieder voordeel heeft zijn nadeel, want de
patat is flink duurder geworden. Op het
podium is een artiest in het roze in het
luchtledige aan het zingen. Niemand kijkt
naar hem.
Het is nog niet echt druk. Logisch, want
Ellen ten Damme komt pas zaterdag. Op
de Veemkade houdt de sympathieke uitbater van snackbar Vork me met mijn patatje
aan. Hij wijst me op de friettent van de
organisatie die precies naast zijn snackbar
is gestald. Ze zijn vijftig cent duurder, hij
geeft meer friet en bovendien heeft hij
meer spullen. Hij lacht zich suf.
Op de Verbindingsdam hangen prachtige
foto’s van visserskoppen. Maar de collectanten overheersen. Collectanten op
evenementen zijn als wespen op een glas
4

limonade. En de vele aanwezige beveiligers
doen er niets tegen. Die zijn alleen maar
met elkaar aan het praten.
Terug naar de boten, waarvoor ik kom. Ik
zie de imposante Göteborg, die er voor het
eerst is, binnenvaren. Het is een prachtig,
sprookjesachtig piratenschip. Het is dan
ook logisch dat die straks bij het – uiteraard gesponsorde – pirateneiland voor
kinderen komt te liggen. Verder zie ik nog
niet veel schepen binnenkomen. Wél zie ik
heel veel Sail-medewerkers. Van degenen
die een papierprikker in hun handen hebben, weet ik wat ze moeten doen. Van de
rest, die de meerderheid vormt, weet ik het
absoluut niet. Waarschijnlijk preventie: de
gemeente heeft kennelijk van Loveparade
in Duisburg geleerd.

Opeens is me duidelijk wat die Sail-medewerkers zonder papierprikker doen. Deze
professionals komen op een toerist af en
vragen aan een toerist hoe de boot, die aan
de overkant wat vaarbewegingen maakt,
heet. De toerist vertelt het. ‘Dat is hem!’
roepen ze. Die boot moet liggen waar wij
zitten. Aan de traagheid van de boot zie
ik dat dit nog minstens een half uur gaat
duren, maar wij moeten weg, anders verbrijzelt de boot onze benen, zeggen ze. Een
half uur later, als de boot vlakbij is, gaat hij
weer terug naar de plek waar hij vandaan
kwam. De medewerkers kunnen niet zeggen wat er aan de hand is. Ze hebben hun
mond vol met Snickers.

Simone is druk aan het bellen, waardoor
ons groepje flink groter is geworden. ‘Hé,
daar komt de Amigo Vespucci!’ zegt de
vriendin van Simone. ‘Mag ik Amerigo
zeggen, want mijn vriend is het niet’, vraag
ik. Het kolossale schip is erg traag en heeft
de zeilen niet op. Dit heet toch Sail? Direct
na de Jan Schaefferbrug heeft hij geen zin
meer. Dat komt goed uit, want op deze
hoogte moet hij aan de kade liggen.
Ik heb genoeg gezien en geen zin om op
de sleepboten te wachten die onze vriend
veilig op zijn plek moeten zetten. Ik neem
afscheid, loop terug, en neem
Logisch dat Simone niet goed
me voor de Sail In de volDe Kop van het Java- kon uitleggen waar ze was: ze gende keer vanaf het Centraal
was een oorlogsschip aan het Station of zo te bekijken: dan
eiland wordt maar
één keer in de vijf jaar binnenhalen.
zie ik alle tall ships. Behalve
gebruikt, want anders
de Eendracht dan...
gaat de commissie Kopzorgen zeuren. Er
staat de onvermijdelijke draaimolen van de
Tot mijn genoegen zie ik dat er niemand
Postcodeloterij, een leeg podium en opbij de friettent naast Vork staat, de frietnieuw de friettenten die overal staan.
bakster peutert dus maar in haar neus, en
Ik bel Simone dat ik er ben. Ze legt niet
Vork zit mudjevol. Ik steek mijn duim
goed uit waar zij is. We hangen tien minuop naar de uitbater. Ook de locals mogen
ten aan de lijn, ik loop me een ongeluk en
profiteren van Sail! Daarom neem ik bij de
zie haar... op dezelfde plek waar ik begonC1000, op de plek waar normaal de winnen ben met bellen. Logisch dat Simone
kelwagentjes staan, nog een broodje beenniet goed kon uitleggen waar ze was: ze was ham. Dat is één euro goedkoper dan bij de
een oorlogsschip aan het binnenhalen.
organisatie en zo hoef ik niet te koken.
Het is al wat drukker en erg gezellig. Bewoners hebben hun huizen open gezet voor Ik kijk op tv verder. Bij AT5 hebben ze een
al hun vrienden. Toeristen hebben zich met paar nautische experts van lik-me-vestje
thermoskannen en verrekijkers aan de kade
ingehuurd. ‘De Amerigo Vespucci is er nog
gestald. Simone ziet een vriendin, we gaan
steeds niet!’ roepen ze. Welnu, ik zag hem
ook aan de kade zitten. Maar er valt niets
dus binnenkomen. Oké, het kan natuurlijk
te zien. Oké, Ross, Simones zoon, roept
zo zijn dat de sleepboten te lang op zich
iedere keer: ‘Daar komt een boot!’, maar
lieten wachten en hij spontaan gezonken is,
dat is steeds niets meer dan een pieremamaar daar ga ik niet van uit.
chochel. Dan het maar over belangrijkere
Ik ga zaterdag weer, want ik hoop dan dat
dingen hebben: Dries Roelvink op numalle tall ships binnen zijn. En, o ja, dan ga
mer 1 in de hitparade!
ik ook even langs Ellen ten Damme! t

De foto-expositie van Stephan Vanfleteren op de Verbindingsdam

Kunst op Sail
tekst: Gerard Goudriaan
foto’s: Fred Vermorken

‘Stephan Vanfleteren is één van de
beste Belgische fotografen met een
voorliefde voor zwart-wit fotografie en
portretten van mensen die getekend
zijn door het leven’ lezen we naast
het hotdogkraampje aan het begin van
de Verbindingsdam. Daar begon een
expositie van 26 meer dan levensgrote
portretten, twee meter hoog, van
Belgische vissers die door Vanfleteren
vanaf 2005 langs de Belgische kust zijn
gefotografeerd.
Het zijn indringende portretten van
diep gerimpelde vissers die laten zien
hoe hard het bestaan op zee voor hen
is of is geweest. De portretten tonen
de kracht van de vissers, maar tegelijk
geven ze een intiem, ontroerend beeld
van een hardwerkende beroepsgroep
dat laat zien dat de vis duur wordt
betaald en veel sporen op de koppen
nalaat. Een hoogtepunt van Sail.
Minder interessante kunst stond op
de Kop van het Java-eiland. Weggefrommeld in een uithoek van de Kop,
tussen marineschepen en de Ecolution,
het duurzame zeilschip van Wubbo
Ockels, kreeg het kunstwerk niet de
ruimte die het nodig had om indruk

te maken. Er stonden 28 hoogwerkers
opgesteld over een totale lengte van
80 meter met een hoogte van naar
schatting vijftien meter. Het is een met
hoogwerkers nagebouwd spantenplan
van een schip ontwikkeld door André
Pielage. Deze kunstenaar hoopte dat
het werk van grote afstand zichtbaar
zou zijn en tegenwicht kon bieden aan

Het werk van kunstenaar André Pielage kreeg te weinig
ruimte om goed uit de verf te komen. Het stelt een met
hoogwerkers nagebouwd spantenplan van een schip voor

de grootschaligheid van het evenement
met zijn grote mensenmassa’s.
Dat is helaas niet gelukt, de organisatie
moest nog vele etenskraampjes kwijt
op dit deel van het festivalterrein. t
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IJburger solids voor andere mensen

AFC IJburg
advertenties

tekst en illustratie: René Arnoldi

IJ
Leren werken met energie en intuïtie,
chakra-psychologie en Inka-energiewerk
BASISCURSUS maart-juni en mei-juli
GEVORDERDEN februari - april
INDIVIDUELE COACHING en
READING
Margo Kistemaker, psycholoog NIP
06 2479 7014 / 020 330 3640
INEEN
Veemarkt 71, 1019 DA Amsterdam
www.ineen.org margo@ineen.org

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

‘E

en solid is een prachtig, duurzaam
gebouw dat ruimte biedt aan wat
mensen willen. Huurders zijn
volledig vrij in het gebruik van die ruimte.
Die is op allerlei manieren in te delen en
men wordt daarbij nauwelijks gehinderd
door bestemmingsplannen.’ De internetsite
van woningcorporatie Stadgenoot staat bol
van enthousiasme over dit ‘nieuwe huurconcept’. Wat zijn solids? Bestaan ze al?
De eerste twee worden op dit moment
afgebouwd: ze liggen vooraan de IJburglaan. Als je IJburg nadert, zijn ze niet te
missen: bij de entree van het Haveneiland
verrijzen twee zeer hoge gebouwen, van
veraf zichtbaar en zeer dominant. Ze staan
nog in de steigers, maar moeten in de loop
van dit jaar worden opgeleverd. Stadgenoot
heeft het op haar solid-site over ‘bijzondere
gebouwen op bijzondere locaties’. Maar
wie gaat daar wonen? En is er wel behoefte
aan nog meer werkruimte? Er staat al zo
veel leeg.

De term solid is bedacht door de befaamde architect
Udo Garritzmann, die ook heeft meegewerkt aan het
totaalontwerp van IJburg. Onder die term ligt een
theorie, die onder meer zegt dat moderne mensen
behoefte hebben aan oases. Een solid is zo’n oase.
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Solids moeten duurzame gebouwen worden. De duurzaamheid zit uiteraard
vooral in de materialen en bouwwijze; die moeten ervoor zorgen dat deze
gebouwen maar liefst vier keer langer meegaan dan andere. De levensduur van
een modaal gebouw is vijftig jaar, solids moeten tenminste tweehonderd jaar
blijven staan. Het bijzondere van dit nieuwe type gebouwen zit soms in de details: de grote solid aan de IJburglaan krijgt bijvoorbeeld een enorme klok (3x3
meter) in de gevel, die niet te missen is als je komt aanrijden.

Solids zijn volgens woningcorporatie Stadgenoot bedoeld om nieuwe bewoners en
nieuwe gebruikers bij elkaar te brengen.
Mensen veranderen en daarom zou er een
ander type gebouwen nodig zijn, waarin
het gebruik van de ruimte snel kan veranderen: een woning wordt kantoor, een
slagerij wordt na een tijdje een café, een
kapsalon wordt weer woning. Door hun
grote flexibiliteit en gebruikersvrijheid
komen de nieuwe solids tegemoet aan die
veranderende levensstijl, meent de woningcorporatie.
De gebruikersvrijheid gaat heel ver, legt
woordvoerder Sandra van Wijngaarden
enthousiast uit. ‘Hoeveel ruimte je wilt
huren, wat je daar gaat doen en hoeveel je
daarvoor wilt betalen. Je bepaalt dat grotendeels zelf.’
Hoe kan dat?
In die nieuwe, grote gebouwen komen
hoge, lege ruimtes, die mensen zelf kunnen indelen. Je huurt (een deel van) een
verdieping en bepaalt vervolgens zelf hoe
die ruimte moet worden afgebouwd. Dat
kan al vanaf negentig vierkante meter. De
vrijheid wordt eigenlijk alleen beperkt door
eisen van veiligheid en leefbaarheid. Sandra
van Wijngaarden: ‘Huurders zijn er niet
gebonden aan ruimtelijke ordeningsregels.
De grens wordt getrokken bij bedrijven

die gevaarlijk zijn, zwaar vervuilend of die
draaien om seks, drugs en rock ‘n roll. Als
het van de wet mag en je geen overmatige
overlast veroorzaakt, dan mag het in de
solid.’
Is er wel behoefte aan dit soort ruimtes?
Er staat op IJburg immers al zo veel leeg.
Sandra van Wijngaarden: ‘We hebben al
bijna vijfduizend mensen ingeschreven als
geïnteresseerden en met diverse potentiële
huurders zijn serieuze gesprekken gaande
om mee te gaan doen aan de veiling.’
Een veiling?
Ze legt uit: ‘In samenwerking met de
Katholieke Universiteit Leuven hebben
we een speciaal veilingsysteem ontwikkeld. Belangstellenden kunnen aangeven
op welke verdieping ze iets willen huren,
hoeveel vierkante meters ze willen hebben
en hoeveel ze daarvoor willen betalen. Na
elke ronde rekent de computer uit hoe alle
biedingen tot een passend geheel kunnen
worden gesmeed, waarna elke bieder een
aantal opties krijgt om door te bieden. Na
acht ronden moet dan duidelijk zijn wie
de gebruiker wordt van een bepaalde solidruimte. De huurprijs is dus afhankelijk
van de populariteit van een bepaalde plek
in het gebouw en zal per ruimte kunnen
verschillen.’ t

Leef je lijf… leef je leven!

Panta Rhei

Praktijk voor Rebalancing
Lichaamsbewustzijn & Coaching
Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease
Massagetherapie
Meditatie
Coaching & Counceling

burg is typisch zo’n nieuwbouwproject waar, net als bij andere
Vinex-wijken, van tevoren onvoldoende over is nagedacht. Eerst huizen en
bewoners en dan pas over voorzieningen
nadenken. Laten we de winkels eens onder
de loep nemen. De eerste bewoners kwamen erachter dat ze een pakje boter nodig
hadden. Maar er waren geen winkels. Ze
moesten maar uitzoeken hoe ze hiervoor in
de bewoonde wereld kwamen, want er was
nog geen tram.
Toen de tram er eindelijk was, kwamen
er ook winkels. De meeste winkels zijn
geconcentreerd in winkelcentrum IJburg.
Tóch zijn de bewoners ontevreden, want er
moeten meer winkels komen. Zo ontbreekt
er bijvoorbeeld nog een growshop, een
winkel met alleen Tibetaanse kralen en een
meubelboulevard.
Een andere voorziening die lang heeft
ontbroken, is een accommodatie voor
sport. Maar, jawel, IJburg heeft al een jaar
een heus Cruyff Court! Dat is één van
de vier voorwaarden om je wereldstad te
mogen noemen. De andere drie zijn een
McDonalds, een Febo en een meubelboulevard. IJburg moet dus nog even aan de
slag.
Desondanks gaat het op sportgebied niet

goed. Maar er zijn toch sportverenigingen
opgericht, zoals een voetbal- en een hockeyclub? Laat ik de voetbalclub er even
uitlichten. AFC IJburg is al een paar jaar
geleden opgericht en heeft maar liefst 250
leden. Ze hebben nu ledenstop, want... ze
hebben geen eigen veld. Een voetbalclub
zonder veld is als een aquarium zonder
vissen.
De kinderen trainen in het Diemerpark.
Dat gaat niet goed, want dat zit vol hobbels en gaten en de ringslangen, die daar
ook wonen, lopen hinderlijk in de weg. Ze
spelen hun wedstrijden ver weg, op velden
van andere voetbalclubs. Meestal verliezen
ze die. Logisch, want het zijn allemaal
uitwedstrijden en hun trainingsfaciliteiten
zijn dus verre van optimaal.
Maar er komt toch een sportpark IJburg?
Daar wil ik alleen over zeggen dat dit op
een project als de Noord/Zuid-lijn lijkt. De
kinderen, die nu lid zijn van AFC IJburg,
kunnen daar pas voetballen als ze bejaard
zijn.
Waarom doet men zo moeilijk? Geef die
voetbalclub direct een eigen veld! Laat hen
de thuiswedstrijden op het Cruyff Court
spelen! Dat is toch veel te klein, zult u denken? So what, die kinderen zijn ook klein!
Probleem opgelost! Nu alleen nog die...
meubelboulevard! t

Stress? Burnout? Gespannen nek, last van
je onderrug? Eindeloos moe, lusteloos?
Wil je tijd en aandacht voor jezelf, met
regelmaat een pas op de plaats maken,
meer in contact zijn, beter leren luisteren
naar de signalen van je lichaam?
Dan is Rebalancing een cadeau aan jezelf.
Wanneer je een traject ingaat van 10 tot 15
sessies, dan geef je jezelf de mogelijkheid
patronen te onderzoeken en waar nodig
los te laten. Dit kan een diep, bevrijdend en
weldadig effect hebben op zowel lichaam
als geest.
Info: José Sandvoort
telefoon 671 73 25
Cas Oorthuyskade 188, Amsterdam
jose.sandvoort@xs4all.nl
www.rebalancing4all.nl
Een sessie duurt twee
uur en kost €105.
Consult
uitsluitend op
Kennismakingsaanbod:
afspraak.
bij boeking van 5 sessies,
vijfde sessie voor 60 euro.

P.S. Op mijn vorige column Idee over wat voor bestemming het voormalige stadsdeelkantoor Zeeburg moet krijgen, heb ik leuke reacties ontvangen van Jannie van der Hooft
en Joeri Aulman. Hartelijk dank daarvoor! De reacties worden integraal geplaatst op
onze website, www.ijopener.nl.
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Ontstressen
De technische ontwikkelingen zitten in een stroom
versnelling. Wat eerst een voordeel is slaat later om in
dwang. Neem de mobiele telefoon. Je wordt geacht altijd
Een meisje, dat deelneemt aan de workshop van Hantzer Ploeger,
kneedt het leem dat gebruikt wordt voor de bouw van de hut

Mugibu, die opgroeide in Benin, bouwt samen met de kinderen
aan de Afrikaanse hut in de binnentuin van de Palembangstraat

Stress dus. Maar de meeste stress neem je mee uit je jeugd,

Mooie omgeving geeft goed gevoel

meent stressontknoper Paul Loomans.
tekst: Elly van der Mark
foto: Fred Vermorken

Het opknappen van het trappenhuis maakt voor de bewoners het verschil

V

van dag en nacht. Als bovendien samen met de kinderen in de binnentuin
een hut gebouwd is die aan je jeugd herinnert, is ‘Landschap van de
herinnering Palembang’ een geslaagd project te noemen.

tekst: Lida Geers
foto’s: Lida Geers, Hantzen Ploeger

K

unstenares Hantzen Ploeger, die zelf
in de Indische Buurt woont, had in
2008 het project ‘Landschap van de
herinnering’ opgezet in een wijk in Amsterdam Noord, met als doel de buurt een
beetje vrolijker en vriendelijker te maken.
Dit was een groot succes. Nadenkend over
dit succes bedacht Hantzen dat het in bepaalde wijken van de Indische Buurt ook
wel eens toepasbaar zou kunnen zijn. Om
dat uit te zoeken nam ze contact op met
toen nog stadsdeel Zeeburg. Dat verwees
haar door naar Eigen Haard. Deze woningbouwvereniging was al bezig met de
leefbaarheid in de trappenhuizen van een
aantal blokken in de Palembangstraat. Ze
vonden het project heel interessant omdat
de bewoners erbij betrokken worden. Haar
ontwerp werd toegespitst op de trappenhuizen. In Noord waren collagefoto’s buiten te zien, in de Indische Buurt komen ze
binnen te hangen. Het project is gestart in
het voorjaar 2009.

Zestig procent response

Tijdens een bijeenkomst voor de bewoners
van de betreffende blokken van Eigen
Haard mocht Hantzen ook haar zegje doen
over haar project. De aanwezigen waren
bijna allemaal enthousiast. De eerste vergadering met de bewoners over het project
ging over vijf trappenhuizen in de Palembangstraat en twee in de Minahassastraat.
Degenen die in eerste instantie daar al
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positief over waren werden gevraagd mee
te helpen de interesse op te wekken bij de
andere bewoners. Dat hebben ze gedaan
en het werkte. Toch was het moeilijk foto’s
in te zamelen. Maar de aanhouder wint, zo
ook Hantzen en haar helpers. Ze zijn gezamenlijk meerdere keren de trappen op en
af gegaan om de bewoners zo ver te krijgen
foto’s hiervoor in te leveren. Uiteindelijk
heeft tot grote vreugde van Hantzen ruim
60% van de bewoners meegedaan.
Nog even wachten

Inmiddels zijn de foto’s uitgezocht en de
collages gemaakt. Het zijn uitsnijdingen
van bepaalde delen van de foto’s die met elkaar gecombineerd zijn en uiteindelijk een
strook vormen van 2.30 meter breed bij 27
cm hoog. Hierdoor hebben zij de vorm van
een balk. De collages worden geprint op
speciale aluminium plaat en rechtstreeks
op de muren van alle trappenhuizen bevestigd. De foto’s worden echter pas geplaatst
als er geschilderd is. Dat was de eis van de
bewoners. Eigen Haard stemde daar mee
in, zij het dat de plannen hiervoor vooruit
moesten worden geschoven. Eind van het
jaar zal alles afgerond zijn.
Kinderworkshops

Om de kinderen er ook bij te betrekken heeft Hantzen een aantal workshops
gegeven met als thema ‘Hier wil ik graag
zijn’. Eerst is er getekend, daarna werden
er hutjes van karton gemaakt en tenslotte
hutjes of huisjes van klei. Kinderen met
heel verschillende culturele achtergronden

bereikbaar te zijn en sms’jes onmiddellijk te beantwoorden.

Hantzen Ploeger voor de hut

deden mee. Hantzen heeft voorgesteld om
samen met de kinderen een hut te bouwen.
Het werd een heuse Afrikaanse hut in de
binnentuin van de woonblokken. Omdat
de deelnemende kinderen vrij jong waren
heeft Mugibu, een man die is opgegroeid
in Benin, de hut gebouwd. De kinderen
mochten helpen de leem tot een goede
massa te kneden. Het is een prachtige hut
geworden die hopelijk een tijdje heel blijft.
Veel bewoners, die als kind in een dergelijke hut gewoond hadden, raakten diep
ontroerd toen zij een stukje thuis in de
binnentuin zagen ontstaan.
De kinderen en volwassenen maakten
kralen van klei voor de versiering en vrolijke vlaggetjes. Nu de hut helemaal af en
droog is mogen de kinderen erin spelen.
De bewoonsters kunnen hem al als theehuisje gebruiken om samen te komen bij
slecht weer. Het is dus een speelhut èn een
ontmoetingsplek geworden en geen monument. In het najaar komt er een kleine expositie van het project in Diversiteitsland,
Palembangstraat 52 en een bijeenkomst
voor de bewoners uit de buurt. t
Hantzen Ploeger
tel. 06-12 94 65 05
e-mail: hantzen@xs4all.nl

an iemand die cursussen geeft in het
oplossen van stress zou je verwachten dat hij van nature ontspannen
is. Maar Paul is zich juist met het onderwerp gaan bezighouden omdat hij zelf
stressgevoelig was. Door jarenlange Zenmeditaties leerde hij goed te observeren en
zag hoe mensen met hun emoties omgaan.
Emoties worden vaak halverwege hun proces onderdrukt. In eerste instantie laat je ze
toe, maar later wil je dat akelige gevoel niet
meer ervaren. Je begint ertegen te vechten
en daardoor verkrampt het lichaam. Paul:
‘Een emotie is een waarschuwingsteken,
je moet het zijn gang laten gaan, dan ebt
het vanzelf weg. Zoals een lach eerst luid
kan zijn en dan vanzelf uitklinkt, als in
een golfbeweging. Als we de emotie afkappen gaan we strategieën bedenken om uit
de situatie te komen. Maar wanneer je
de emotie als een fysieke gewaarwording
door je heen laat gaan, voltrekt zich een
klein wonder: het voorval is verwerkt en je
houdt er niks aan over.’
Jeugdervaringen

Paul is ervan overtuigd dat de meeste stress
wordt meegenomen uit je jeugd. Een
dwingende figuur in je jeugd kan ervoor
zorgen dat je op je werk allergisch reageert
op een baas met dezelfde eigenschap. Als
reactie op omstandigheden in je jeugd ben

je een perfectionist geworden, wil je altijd
maar aardig gevonden worden of kun je
geen nee zeggen. Paul: ‘We kunnen als
mensen best tegen een stootje, maar zonder
dat mensen het in de gaten hebben, zit
hun spreekwoordelijke emmertje al half vol
met spanningen. Als je dan ook nog moeilijkheden op je werk ondervindt, is dat
de druppel die de emmer doet overlopen.
Stress is een samenloop van omstandig
heden.’
Praktische cursus

Een paar jaar geleden begon Paul met de
ontwikkeling van de op Zen-ideeën gebaseerde cursus StressOntknoping. Hij geeft
een cursus, die op vier pijlers rust: ontspannen omgaan met tijd, verwerking van
emoties, zelfbeeld en ten slotte assertiviteit
en heldere communicatie.
Deze vier thema’s kunnen afzonderlijk
worden uitgediept in trainingen. Een traject kan ook individueel gevolgd worden.
De cursussen zijn heel praktisch. Geen
zweverige theorieën. Paul: ‘Je kunt alles
in de praktijk oefenen. Bijvoorbeeld door
jezelf te observeren, zonder veroordelingen
en met zachtheid voor jezelf. Je ziet dat
je weer perfectionistisch bezig bent of dat
je het iedereen naar de zin wilt maken,
maar je glimlacht erom. Daardoor wordt
het gedrag niet meer g evoed en neemt de
kracht ervan af.’
Volgens Paul verschijnen er veel jonge
mensen, iets meer vrouwen dan mannen.

Bij mannen rust er vaak een taboe op het
onderwerp. Stress wordt gezien als falen:
je kunt je werk niet aan. Sommige beroepsgroepen zijn extra vertegenwoordigd:
zelfstandige ondernemers, leerkrachten,
advocaten, artsen en verpleegkundigen.
En de cursus mist zijn uitwerking niet.
Paul: ‘Cursisten zijn vaak verrast dat ze al
snel inzien hoe stresspatronen bij hen werken. Ook al kan je nog niet meteen alles
toepassen, je begrijpt wel waar de stress
vandaan komt.’
Uit de training Ontspannen omgaan
met tijd

• Gebruik een leeg bureau.
• Vermijd het afwerken van lijstjes. Maak
alleen een controlelijst van dingen die je
bang bent te vergeten.
• Doe één ding tegelijk.
• Laat dingen die je te binnen schieten
toe. Onderbreek je werkzaamheid en
richt je even volledig op ‘de aanklopper’.
Doe hetzelfde met telefoongesprekken of
kinderen die om aandacht vragen.
• Schep korte pauzes tussen je activiteiten,
waarbij je niet hoeft na te denken: koffie
zetten, vuilnisbak buiten zetten.
• Doe dit alles zonder dwang, als een spel.
Breek jezelf niet af maar beloon jezelf. t
www.destressontknoping.nl
tel. 06-42 14 35 53
De volgende cursus begint op 2 oktober

advertentie

HAAR- EN HOOFDHUIDEXPERT (M/V)
KAPSALON VOOR HEREN
HUIDVERZORGING
MASSAGES (M/V)

Levantplein 68

KNSM-eiland

telefoon 020 - 41 975 41

www.gentleman.nl

9

Blaadjes aan draadjes

Links: Suzan Drummen combineert geschilderde illusies met
spiegels en lichtweerkaatsende materialen. Boven: Carola Rombouts
toont met haar installatie ‘De Oosthoek’ een manier om de zwaarlijvige encyclopedie minder fysiek en als vergeestelijkt te laten zien.

In de Bagagehal van Loods 6 konden bezoekers van Sail
de expositie Lighten Up II bezoeken.
tekst: Simone Slotboom
foto’s: Fred Vermorken

D

e mythologische fontein Amphitrite
op de kop van het KNSM-eiland
fungeerde als inspiratiebron voor de
exposerende kunstenaars: Suzan Drummen, Carola Rombouts, Gert Jan van
Rooij, Jeroen Werner, Marc Thiadens, Bas
Peeters en Stan Klamer.
Als Amphitrite enthousiasteling en liefhebber van Griekse mythologie ben ik de
aangewezen redacteur om een kijkje te
gaan nemen. De expositie start bovendien
gelijktijdig met Sail en het bezichtigen van
op de Klassieke Oudheid geïnspireerde
kunst trekt mij een stuk meer dan het bekijken van de vele tall ships.
Vol verwachting stap ik de hal binnen.
Op de grond zie ik een rond stuk papier
dat op een wereldbol lijkt. Erachter trekt
een groot scherm met zeebeelden mijn
aandacht. Ik staar weer naar het papier en
zie lijnen, schelpen en zelfs een blauw visnetje. Om de cirkel heen liggen acht vellen
papier die ik alle aandachtig bekijk. Ze
zijn exact hetzelfde: iets met The Antarctic
Continent en een vlaggetje. Ik laat de cartografische collage maar even voor wat het
is en wandel vol goede moed verder.
Het volgende kunstwerk hangt in de
lucht. Uit zwart papier zijn de omtrekken
van diverse soorten boten geknipt en aan
draadjes opgehangen. Zo te zien vormen ze
samen in de lucht de boeg van een schip,
maar zeker ben ik niet. Het gevoel bekruipt
me dat ik toch niet de juiste verslaggever
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op de juiste plaats ben, want dit doet me
sterk denken aan de knipwerkjes die ik
vroeger in het kinderdagverblijf van mijn
zoon zag hangen. Gelukkig zie ik een Aviertje hangen:
Het IJ, water, KNSM-eiland, Loods 6, uitzicht, boten. Vroeger, nu, altijd. Sleepboot,
duwboot, baggerboot. Politieboot en brandweerboot. Binnenvaarders, buitenvaarders.
Veerpont. Werkboten, groot en klein. Schepen
met een taak. Ze werken voor hun schippers.
Duwen, trekken, last vervoeren. Baggeren,
boeven vangen en drenkelingen redden. Of
lijken dreggen. Allemaal hun eigen vorm en
dynamiek. Een eigen ziel. Silhouetten schuiven voorbij. Een eindeloze vloot boten.

caleidoscopische beelden boeien me toch
zeker een minuut of twee.
Het volgende kunstwerk loop ik in eerste
instantie voorbij. Het blijkt de discobal te
zijn die aan het plafond hangt. Iets teveel
naar de disco geweest vroeger, denk ik, dus
voor mij een normaal accessoire. Ik zoek
nog naar aanvullende uitingen van expressiviteit, maar kan ze niet echt ontdekken.
Dan loop ik tegen een groot driedimensionaal kunstwerk aan. Ik zie blaadjes aan
draadjes. Heel veel blaadjes aan draadjes.
Samen maken ze een balkvorm. Het blijken pagina’s uit de encyclopedie, over boten en scheepvaart. Zonde van de boeken,
denk ik, en weet nu zeker dat moderne
experimentele kunst aan mij niet besteed
is.

Ik stap de hoek om en zie een compositie
van geschilderde stippen op de muur in
een halve bolvorm. De andere helft van
De tekst imponeert meer dan het kunstde cirkel ligt op de vloer en bestaat uit een
werk, maar het eerste goede
mozaïekachtig werk van fagevoel is binnen.
Volgens de folder zou ik cetgeslepen plastic juwelen
gedesoriënteerd moeten in ronde, ovale, vierkante
Op een scherm aan de linraken. Op mij maakt het en ruitvormen. Verder nog
kermuur zie ik een projectie
van een onderwaterwereld. geheel een schattige indruk. kanten papieren servetjes,
Voor een zwart rond vlak
spiegels met kristallen en
in het midden hangt een bolle lens in de
roestvrijstalen bollen met een gaatje erin.
ruimte waarin het missende deel van de
Het geheel oogt erg creatief, maar wederprojectie te zien is. Als een soort loep. Af
om ontgaat mij de link met de mythe over
en toe flitst er tekst voorbij. Op de tegende vrouw van Poseidon. Volgens de folder
overgestelde wand is de projectie vervormd
zou ik gedesoriënteerd moeten raken. Op
te zien. Het licht wordt gebroken via een
mij maakt het geheel een schattige indruk.
hangende glazen bol. Of zoiets. Het oogt
in ieder geval vrij technisch. Ook het
Als ik ga tellen blijkt dat ik toch echt één
krukje met de projector wordt mee geprovan de zeven kunstwerken heb gemist. Na
jecteerd, maar een kniesoor die daar op let.
twee keer op en neer lopen, blijf ik staan
Ik snap er sowieso niet veel van, dus misbij een wapperend zwart nylon gordijn in
schien hoort het wel zo. Het geheel heeft
een metalen frame. Zou dit het zijn? Het
een hoog toverlantaarngehalte, maar de
beeldscherm met zee en bijbehorende ge-

luiden staat er strak, parallel aan opgesteld
en de beelden blijken aan beide kanten van
het scherm zichtbaar. Kennelijk hoort het
toch hierbij en niet bij de platte papieren
globe op de vloer. In de krappe ruimte
ertussen hangt nog een ruitvorm met
staart gemaakt van lampjes op staaldraad.
Het blijkt het sterrenbeeld Dolfijn. En de
door mij waargenomen zeegeluiden zijn
geen zeegeluiden, maar hartslagen van
een foetus. De zee symboliseert namelijk
het oerwater. Oeps, weer iets fundamenteels gemist. Nu schaamt niet alleen de
kunstkenner in mij zich diep, maar ook de
moeder.
Als ik de prachtige verklaringen van alle
kunstwerken in de folder lees, moet ik
erkennen dat de essentie van alle kunstwerken mijn petje te boven gaat. Wat mij
betreft is het een hoop gefröbel verpakt in
prachtige hersenspinsels. Bij deze beloof
ik dan ook plechtig mij in de toekomst
verre te houden van voor deze simpele ziel
onbegrijpelijke kunstuitingen. Alle beter
onderlegde en moderne kunstminnende
bezoekers hebben er ongetwijfeld enorm
van genoten. t
Reactie van onze fotograaf Fred Vermorken:
Redacteur Simone was tijdens de Sail op bezoek
geweest bij de tentoonstelling Lighten Up II en zij
verzocht mij daarvan foto’s ter illustratie bij haar
artikel te nemen. Ik was onder de indruk, omdat
er sprake was van licht, reflecties en beweging.
Iets wat mij als fotograaf erg aanspreekt. Ik heb
dan ook getracht de sfeer weer te geven in een
aantal foto’s. Enthousiast gaf ik de genomen foto’s
aan Simone en was verbaasd over haar artikel.
Mogelijk is Simone aan de verkeerde kant begonnen, aangezien het werk over Antarctica mij ook
niet aansprak. Ook ging er geregeld een windvlaag door de hal, hetgeen het kunstwerk van de
bladzijden prachtig in beweging bracht en steeds
veranderende lichtinval gaf. Het was voor mij een
uitdagende opdracht om de kunstwerken optimaal
vast te leggen. Het is overduidelijk dat kunst tot
discussie leidt en zo hoort het ook.

Bewoners buitenspel
Voormalig stadsdeelbestuur Zeeburg en de corporaties nemen
het niet zo nauw met de regels.
tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Fred Vermorken

I

n de portefeuille Wonen van voormalig
stadsdeel Zeeburg is meer dan eens de
hand gelicht met de regels.
Zo is er bijvoorbeeld het blok tegenover
het Muiderpoort station, tussen Insulindeweg, Celebesstraat en 2e Atjehstraat. De
corporatie wil het slopen. Er zijn tijdelijke
huurcontracten afgegeven na het vaststellen
van de peildatum.
De peildatum is het moment waarop
bewoners van te slopen panden op zoek
kunnen naar een andere woning. Binnen
vijf jaar na deze datum moet er iets gebeuren met de betreffende panden. Voor het
vaststellen van deze peildatum behoren de
bewoners van de panden te worden geraadpleegd over de voorgenomen sloop, dan
wel renovatie op hoog niveau. Als een hoog
percentage van de bewoners het niet eens
is met de voorgenomen sloop, dan gaat het
project niet door.
Voor het peilen van de mening van de
bewoners tellen alleen de vaste huurcontracten mee, zodat, als er voldoende tijdelijke huurcontracten verstrekt zijn het al
heel moeilijk is het vereiste percentage te
bereiken. Aldus geschiedde met het betreffende blok. Dan volgt voor de bewoners
gedwongen vertrek.
Ook in panden boven Albert Heijn zitten
tijdelijke bewoners. De corporatie heeft

een contract met de Universiteit van Amsterdam om daar bezoekende studenten
en wetenschappers te herbergen tegen een
astronomische huur, driemaal over de kop.
Die huur wordt veelal betaald door de
uitzendende universiteiten, dus niets aan
de hand, geen protesten.
De zittende macht liet zijn oren liever hangen naar de zijde van de corporaties dan
naar de bewoners, die zij toch vertegenwoordigt (?).
Op achterstallig onderhoud werd de particuliere eigenaar wel aangesproken, niet
de corporatie, zodat ze met recht konden
zeggen dat de woningen te slecht waren
geworden en nodig aan sloop toe waren.
De zogenaamde technische projectbesluiten en convenanten, overeenkomsten
tussen bestuur en corporaties, sluiten de
deelraad en de inspraak van bewoners
totaal uit. Alles kan onderhands geregeld
worden in samenspraak tussen bestuur en
corporaties. En was het vroeger – toen de
corporaties nog verenigingen waren – het
gemeentebestuur dat de overhand had, nu
lijken de rollen omgekeerd.
En als er dan gesloopt is, gebeurt er dan
ook wat? Vaak niet. Zie de hoek van het
Zeeburgerpad en de Veelaan, een stukje
ruige natuur waar ooit bakkerij de la Hay
stond.
En de loodsen van de Zeeburgerkade: zonder reden gesloopt. t
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Waterwolven en bakfietsen
tekst: Gerard Goudriaan

boeken, tijdschriften,advertentie
dagbladen en... koffie

Het verspreidingsgebied van de IJopener telt veel schrijvers
binnen zijn grenzen. Deze keer aandacht voor drie

BOEKHANDEL

vrouwelijke schrijvers die misschien niet bij iedereen bekend

van Pampus

zijn.

Josine Marbus
De Opvolger
Na een huwelijksfeest rijdt een echtpaar
met kind van elf naar huis. De man heeft
te veel gedronken. Tijdens de rit vindt een
fatale aanrijding plaats. De man rijdt een
jongen van zestien op een brommer aan,
waarbij het lijkt dat hij meteen overlijdt.
Of leeft hij nog? De man zegt van niet en
stelt voor door te rijden. Vrouwlief laat
zich overhalen. Ze rijden verder. Vanaf dat
moment verandert het leven van de vrouw
drastisch. Haar leven lijkt eerst gewoon
door te gaan, maar ze kan de gebeurtenis
niet van zich afzetten. In een tijdschrift
leest ze een interview met de ouders van
de doodgereden jongen. Ze gaat op zoek
naar hen, maar aarzelt om direct contact
te maken. Uiteindelijk weet ze hoe ze
het aan moet pakken. Vanaf dat moment
wordt de lezer vanuit het perspectief van
de vrouw meegesleurd in een maalstroom
van gebeurtenissen. Man en vrouw groeien
uit elkaar, het verdriet van de vader die zijn
zoon heeft verloren, wordt verzacht en de
vrouw vindt een manier om haar schuldgevoel kwijt te raken door tot ‘Wiedergutmachung’ te komen.
Het boek van Marbus, ‘De opvolger’ bevat
weinig autobiografische elementen, behalve
dat Marbus als kind is aangereden door
een brommer en dat ze onderweg naar het
ziekenhuis het verhaal hoorde dat haar
vader ooit zou zijn doorgereden na een
aanrijding. De schrijfster woont in IJburg,
maar daarvan is in het boek niets terug te
vinden. Wel is ze in haar eigen leven geconfronteerd geweest met de dood, doordat een goede vriendin is overleden.
‘De opvolger’ is een roman over schuld en
boete in combinatie met de confrontatie
met de dood. Het is een spannende roman,
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maar bevat te weinig thrillerelementen om
in de categorie spannende damesthrillers
te vallen, zoals de uitgever ongetwijfeld
hoopt(e).
Marbus is een schrijfster, van wie ik nog
nooit had gehoord, ondanks dat ‘De
opvolger’ al haar vierde roman is. De kennismaking is me goed bevallen. Het is verrassende en goed geschreven literatuur met
een vorm van suspense die enigszins doet
denken aan ‘Het diner’ van Herman Koch.
Josine Marbus, De opvolger.
Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam,
2009
ISBN 978-90-468-0628-9
Prijs € 18,50

Maaike Schutten
Bakfietsblues
Noor woont op Nieuwburg met haar
vriend Max en haar zoon Junior. Hij heeft
vriendjes en vriendinnetjes die (niet) luisteren naar namen als Bickel, Sem, Fiona
en Noa. Max en Noor hebben buren die
bij Endemol en Sky Radio werken. Noor
werkt bij De Dag in 30, een snelle talkshow met een nog snellere presentator.
Max is filmnerd en heeft als grote held
The Dude uit The Big Lebowski. Hij voelt
zich op zijn gemak in de nieuwbouwwijk
waar hij zich verdienstelijk maakt voor de
schoolmusical en gerechten maakt als tartaar van tonijn met garnaaltempura.
Noor heeft nog steeds moeite met haar
nieuwe wereld waarin ze haar zoon met de
bakfiets naar school brengt. Ze verlangt terug naar haar vroegere leven in de stad met
bijbehorend nachtsentiment. Maar de tijd
dat een weekend niet compleet was zonder
een pilletje of poedertje ligt al jaren achter

haar.
Met collega’s bezoekt
ze net geopende
bars, waar iedereen is en waar
swoute muziek wordt gedraaid. En ze
smeekt Max om mee te gaan, om het weer
eens samen te beleven maar hij heeft een
afspraak voor de schoolmusical. Ze heeft
geen idee meer wat hen bindt behalve hun
zoon en de hypotheek. Het onvermijdelijke
gebeurt, het wordt steeds intiemer met de
talkshowpresentator. Na wat onverwachte
gebeurtenissen lijkt het toch allemaal goed
te komen.
‘Bakfietsblues’ gaat in feite over een ambitieuze jonge vrouw die het perfecte leven
nastreeft en de blues krijgt van het met de
bakfiets naar school brengen van haar kind.
‘Groots en meeslepend leven! Hoort ge dat,
vader, moeder, wereld, knekelhuis!’ is niet
voor niets het motto van het boek.
De twintigers en dertigers in het Oostelijk
Havengebied en op IJburg zullen zich
misschien beter in het verhaal herkennen
dan uw recensent die al enige tijd tot de
zestigplussers behoort. Vermoedelijk zal
‘Bakfietsblues’ deze categorie lezers aanspreken. Misschien hoort een lezeres van
de website Chicklit.nl ook tot deze groep.
Ze vindt het verhaal geloofwaardig, fris en
modern. ‘Een absolute must-read voor alle
chicklitsfans’.
Weet u ook niet waar chicklit voor staat?
Volgens Wikipedia is het de, oorspronkelijk licht neerbuigende, benaming voor een
vorm van eigentijdse romantische fictielectuur die in de eerste plaats is bedoeld voor
vrouwen tussen de 20 en 30 jaar. Chicklit
is een verkorting van het Engelse chick literature. Het is een marketingterm geworden
van uitgevers voor werk dat is gericht op
jonge vrouwen van de girlpowergeneratie

die niet noodzakelijk over veel literaire
belangstelling beschikken.
Dat u het maar weet.
Maaike Schutten, Bakfietsblues.
Uitgeverij Sijthoff, Amsterdam, 2010
ISBN 978-90-218-0360-9
Prijs € 17,50

Cordula Rooijendijk
Waterwolven
De niet zo gemakkelijke materie van de
geschiedenis van de strijd tegen het water,
in het gebied dat nu Nederland heet, wordt
door Cordula Rooijendijk in haar boek
‘Waterwolven’ op een zeer uitnodigende
wijze voor de leek uitgelegd. In een zeldzaam gemakkelijke stijl beschrijft Rooijendijk een aantal episoden waarin Nederland,
geleid door vastberaden dijkbouwers en
droogmakers, steeds maar weer probeert de
baas te worden over het wassende water.
De Friese terpenbouwers in hun strijd
tegen de zee komen aan bod. Willem van
Saeftinge, uit Zeeland, die vanuit een
Cisterciënzer klooster steeds meer wordt
gevraagd om landerijen droog te maken.
Andries Vierlingh krijgt een hoofdstuk.
Hij heeft zijn hele leven gestreden voor
een betere waterbouw en daar indringende
boeken over geschreven. Hij constateerde
dat mensen het land kwetsbarder voor
vloeden hebben gemaakt. Ze zijn de oorzaak van de problemen, maar ze kunnen de
problemen ook oplossen. Andries bond de
strijd aan tegen dijkwerkers en aannemers
die meer van zins waren ‘om de biercan en
de bierton te bestormen dan om den dijck
te maecken’.
En natuurlijk krijgt Jan Adriaenszoon
Leeghwater ruim de aandacht. Geboren

open woensdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
KNSM-laan 303
419 30 23
in De Rijp in Noord-Holland
lukte telefoon
het
www.boekhandelvanpampus.nl
info@boekhandelvanpampus.nl
hem om de ongehoord
riskante drooglegging van de Beemster tot een goed einde
te brengen tegen de belangen in van de
West-Friese vissers en scheepsbouwers. En
zo worden alle helden van de Nederlandse
droogleggingen en waterwerken in het zonnetje gezet. Cruquius, Volker, Lely, Johan
van Veen (van het Deltaplan).
Rooijendijk besluit het boek met een iets
Evenementen podium 303
uit de toon vallend hoofdstuk, waarin
ze – tegen het emotionele aan – een heftig
vrijdag 8 oktober
pleidooi houdt om niet op onze lauweren
In de serie ‘lokale helden’
Architectuur en stedenbouw van het
te rusten maar de strijd tegen het water
Oostelijk Havengebied
onvervaard door te zetten. Tegen de waterwolf, die nog steeds dreigt zich door het
Ton Schaap, stedenbouwkundige
en sleutelfiguur in de ontwikkeling
hart van Nederland te vreten.
van het Oostelijk Havengebied, en
Voormalig redacteur van de IJopener
Hans Ibelings, architectuurcriticus
Cordula Rooijendijk begint furore te
en hoofdredacteur van A10, spreken
maken. Na haar veelgeprezen boek uit
over de architectuur en stedenbouw
2007 over de ontstaansgeschiedenis van de
van onze buurt en de nationale en
computer, ‘Alles moet nog worden uitgeinternationale uitstraling ervan.
vonden’, verscheen vorig jaar ‘Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden,
zondag 14 november
dijkenbouwers en droogmakers’. Dit jaar
Dichters van de Eerste Wereldis het boek onderscheiden met Het Lintje
oorlog
van de Boekverkoper. De in totaal tien
Prof. Dr. Koen Koch (Rijksuniversiteit
Leiden) vertelt het verhaal van de
onderscheiden titels van 2010 gelden als
verschrikkingen van de Eerste Weambassadeur van boeken in hun genre. Bij
reldoorlog aan de hand van gedichten
deze boeken heeft de lezer geen voorkenvan o.m. Sassoon, Owen en Sorley.
nis nodig om over een bepaald onderwerp
Koch is een grote kenner van de Eergeïnformeerd te worden.
ste Wereldoorlog en o.a. wetenschapIn oktober zal haar derde boek verschijnen,
pelijk adviseur van het In Flanders
‘Grootvader Piepesto. De geschiedenis van
Fields Museum te Ieper.
de lagere school in Nederland’.
boekhandelvanpampus.nl
Cordula Rooijendijk, Waterwolven. Een
KNSM-laan 303, tel. 419 30 23
geschiedenis van stormvloeden, dijkene-mail: info@boekhandelvanpampus.nl
bouwerd en droogmakers.
Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen,
op de hoogte blijven?
2009
houdmijopdehoogte@
ISBN 978-90-450-0481-5
boekhandelvanpampus.nl
Prijs € 34,90
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Mirjam de Nijs

Beeldhouwen is feest

De Woningnetkrant verdwijnt, wat nu?

Elke dinsdagmiddag: 14.00 - 16.00 uur
Cybersoek, Timorplein 22
Elke woensdagavond: 19.00 - 21.00 uur
Cybersoek, Timorplein 22
www.wswonen.nl, oost@wswonen.nl
tel. 462 03 30

Stadsdeelwethouder Germaine Princen, die o.a. wonen in haar portefeuille
heeft, zal vanaf 8 september, om de twee weken tussen 9.00 en 10.00 uur meelopen op het woensdagochtend inloopspreekuur van WSWonen Oost.
WSWonen is verheugd over deze b
 etrokkenheid van de wethouder.

advertentie
SIKKENS

FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

ZONNESCHERMEN

VERF

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando
Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer
Hout – Plaatmateriaal – Vloeren – Zonwering
Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit

S A N I TA I R

O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

KASTEN

Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113
Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl

S C H U I F WA N D E N
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Elke maandagmiddag: 13.00 - 15.00 uur
Buurtonline, Pretoriusstraat 50

SLEUTELS

Naast de computerinloop organiseert
Wijksteunpunt Wonen Oost op aanvraag
gratis trainingen over het gebruik van de
WoningNet website en de toewijzingsregels
voor groepen. U kunt echter ook gewoon
eens binnenlopen of mensen in uw omgeving wijzen op de ondersteuning die in
Oost wordt geboden middels de computerinloop momenten. Komt u dus gerust
langs voor vragen en ondersteuning!

‘Slim zoeken naar een woning’

GEREEDSCHAPPEN

Langskomen bij ‘Slim zoeken naar een woning’ betekent echter niet dat mensen direct aan een woning geholpen worden. De
wachttijden in Amsterdam lopen – hoe ongelooflijk dat ook is – nog steeds op. Veel
mensen hebben weinig wachttijd waardoor
ze soms nog jaren moeten wachten om in
de gewenste wijk/buurt kans te maken op
een geschikte woning. Echter soms kan
het wel ineens rap gaan doordat bezoekers
gewezen worden op de mogelijkheid een
urgentie aan te vragen, door ze voorlichting te geven over bijzondere regelingen
in Amsterdam of doordat ze verkeerd
ingeschreven stonden. Bij ‘Slim zoeken
naar een woning’ wordt ook voorlichting
gegeven over het wonen in stadsdelen als
IJburg en Zuid-Oost waar de wachttijden
korter zijn en relatief gezien meer grotere
woningen beschikbaar zijn. Dit kan vooral
voor grote gezinnen die krap wonen van
groot belang zijn.

kraak zitten of op een gebruikersovereenkomst en meer willen weten over uw situatie en rechtspositie, neemt u dan contact
op met ons. t

ZONWERING

Wijksteunpunt Wonen Oost is anderhalf
jaar geleden begonnen met het organiseren
van meerdere computerinloop momenten
in Oost onder de naam: ‘Slim zoeken naar
een woning’. Bij elke computerinloop
zijn begeleiders die op de hoogte zijn van
de toewijzingsregels en mensen kunnen
ondersteunen bij het gebruiken van de
WoningNet internetpagina. Door te controleren of mensen juist staan ingeschreven en doordat ze reageren op woningen
waarop ze het meeste kans maken wordt de
slagingskans vergroot.

We spreken steeds vaker bewoners die op
een zogenaamd anti-kraakcontract in een
woning zitten. Dat gebeurt in particuliere
woningen, maar ook in corporatiewoningen. In principe is anti-kraak een vorm van
gebruikersovereenkomst, waarbij je ook
alleen voor gebruik van de woning betaalt
en geen huur. Kortom, kosten als verbruik
van gas water en licht mogen in rekening
worden gebracht maar niet heel veel meer.
We zien echter dat anti-kraakbureaus allerlei constructies bedenken om het op
gebruik te laten lijken, terwijl er eigenlijk
sprake zou kunnen zijn van huur en de
daarbij horende huurbescherming. Nu is
elke situatie anders en per geval moeten
wij bekijken wat de stand van zaken is en
of hier sprake van is. Mocht u echter anti-

DEUREN

Slim zoeken naar een woning

Anti kraak/Gebruikersovereenkomst

MEUBELBESLAG

In het voorjaar van 2011 gaat de papieren
Woonkrant verdwijnen. Hierdoor zijn alle
Amsterdammers erop aangewezen om via
het internet te reageren op de betaalbare
sociale huisvesting. Dit is voor verschillende groepen in Amsterdam slecht nieuws.
Met name groepen ouderen, nieuwe
Nederlanders en digibeten hebben vaak
moeite met het gebruik van internet of de
toewijzingsregels. U kunt echter via ‘Slim
zoeken naar een woning’ ondersteuning
krijgen.

Beeldhouwen is voor Mirjam de Nijs het stuk van haar leven
dat ze absoluut niet meer kan missen. In haar atelier op het
Zeeburgereiland maakt zij abstracte beelden. Abstract omdat
het door de vorm en het lijnenspel meer te vertellen heeft
dan een figuratief beeld, dat naar haar idee snel afleidt.

tekst en foto: Lida Geers

N

adat Mirjam was afgestudeerd op
Spuimarkt
Nederlands, besloot ze verder te
Voordat ze afstudeerde had ze al een expogaan met beeldhouwen. Beeldhousitie in een Amsterdamse galerie. Ze had
wen was haar passie waar ze al voor haar
tien beelden en vond dat ze goed genoeg
afstuderen mee bezig was. Toch heeft ze
waren om ermee naar buiten te treden. De
nooit spijt van haar studie gehad en heeft
galeriehoudster was zeer onder de indruk
het zelfs erg leuk gevonden. Wat ze miste
van deze nieuwkomer en stelde haar ruimte
in de taal, vond ze in het beeldhouwen.
beschikbaar voor een expositie. Inmiddels
Eigen expressie die niet aan regeltjes is
is Mirjam een beetje afgestapt van expogebonden. Lange tijd heeft ze met beeldseren. Zij vindt exposeren, ondanks dat ze
houwen alleen haar gevoel gevolgd, waarbij
er goede herinneringen aan heeft, een te
het rationeel denken terzijde werd geschoelitaire en solistische activiteit. Grinnikend
ven. Nu na 26 jaar beeldhouwen komt zij
zegt ze dat ze àls ze weer gaat exposeren dat
er achter dat je wel degelijk gevoel en verliever in eigen beheer doet. ‘Ik ben nu eenstand kunt laten samengaan. In het begin
maal behoorlijk eigenzinnig.’ Waar ze veel
moesten haar beelden écht eenvoudig en
meer lol aan beleeft is de Spuimarkt, waar
strak van structuur zijn. Mirjam vond dat
ze gemiddeld één keer per maand op staat.
‘esthetisch verantwoord’ een must was. Als
Zij vertelt dat haar kraam in het begin
je nu in haar buitenatelier om je heenkijkt
‘loodzwaar’ en volkomen verantwoord was.
en haar beelden ziet, is er in de loop der
Later werd het steeds leuker met vrolijke
tijd toch wel het een
en grappige beelden.
en ander veranderd.
‘Het materiaal daagt uit, is keihard Deze omkering is mede
maar kan door de manier waarop ontstaan door haar conLachend vertelt ze dat
ze er gaandeweg achter het bewerkt is zelf heel zacht zijn.’ tact met bezoekers van
kwam dat beelden
de markt. ‘Het is altijd
ook leuk en speels mogen zijn. Dat heeft
een heel lange dag. Ik rijd om acht uur ’s
ze in haar werk toegelaten, wat haar prima
morgens weg met een propvolle auto. De
bevalt. Het liefst werkt zij in graniet. ‘Het
markt duurt tot zes uur ’s avonds en, echt
waar, ik vind het nooit te lang duren. Ik
materiaal daagt uit, is keihard maar kan
door de manier waarop het bewerkt is zelf
heb het altijd erg naar mijn zin en geniet
heel zacht zijn.’
van alles wat er op de markt gebeurt’, vertelt Mirjam.

advertentie
KANTOOROPLEIDINGEN
Boekhouden voor ZZP’ers
Secretaresse, Telefoniste/receptioniste.
Financieel medewerker
Medisch en juridisch secretaresse

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

Computer Educatie Amsterdam
020 - 623 39 32
Veembroederhof 105
info@cea-ccc.nl • www.cea-ccc.nl

Les en workshops

Naast de markt geeft zij beeldhouwles en
workshops. Het liefst geeft zij les in haar
buitenatelier, omdat ze van mening is dat
beeldhouwen en buiten zijn heel inspirerend zijn. Zelfs in de winter wordt er in
het buitenatelier gebeeldhouwd. Daarvoor
is speciaal een grote kas neergezet, die verwarmd kan worden. Door het vele glas heb
je veel licht en toch het contact met buiten. In de Valkenburgerstraat heeft zij ook
een binnenatelier, waar zij dinsdagavond
les geeft. De workshops zijn weer van een

Mirjam de Nijs: ‘Ik ben nu eenmaal behoorlijk eigenzinnig.’

heel andere orde. Mensen kunnen via haar
website inschrijven op een workshop. Er
wordt gewerkt met zachte steen, zoals speksteen, serpentine en albast. Op de vraag of
zij ook daadwerkelijk met een beeldje naar
huis gaan antwoordt zij met ja. Eerst kiezen de mensen een steen en ze gaan vervolgens met de vorm aan de slag. Daarna gaan
ze lunchen. Na de lunch wordt het beeldje
afgewerkt en ’s avonds gaan de meesten
opgetogen met een zelfgemaakt beeld naar
huis. Mensen die hierdoor de smaak te
pakken hebben gekregen komen later nog
terug voor een cursus. Mirjam die naar
eigen zeggen heel eigenzinnig is en maar
moeilijk voegt, is heel blij dat zij op deze
manier d’r eigen gang kan gaan. Zij geniet
volop van het leven. ‘Ik geloof niet dat ik
in een gewone baan, hoe leuk ook, gelukkig zou zijn’ is haar eindconclusie. t
www.beeldenvansteen.nl
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Gemeentelijk monument: het knusse wijkje Indië I, tussen de Zeeburgerdijk en het Timorplein

De Indische Buurt en zijn monumenten
De Indische Buurt is één van de buurten in
Amsterdam die duidelijk in de lift zitten.
De buurt is gevarieerder en afwisselender
geworden en is hard bezig het imago van
Vogelaarwijk van zich af te schudden en
echt een krachtwijk te worden.
tekst: Gerard Goudriaan
foto´s: Fred Vermorken

D

e Indische Buurt heeft een aantal
attracties, met als recentste de pas
geopende proeverij Het Gemaal
in het Flevopark, door Het Parool als
Geheimtipp voor een zonneterras gebombardeerd en direct overspoeld met bezoekers. Wat minder bekend is dat de Indische
Buurt enkele prachtige monumenten en
monumenten in wording heeft. We tellen
vier rijksmonumenten, drie gemeentelijke
monumenten en zeven potentiële gemeentelijke monumenten.
Waar hebben we het over als we van een
rijksmonument spreken? Een rijksmonument is een pand, gebouw of complex
van minstens 50 jaar oud, dat door de
cultuurhistorische waarde en zijn schoon-
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heid van nationaal belang is en daarom
door de rijksoverheid beschermd wordt.
Een gemeentelijk monument heeft geen
nationale betekenis, maar is wel cultuurhistorisch van belang voor een gemeente. De
huidige potentiële gemeentelijke monumenten zijn door Bureau Monumenten en
Archeologie van de gemeente geselecteerd
als monumentwaardig bouwwerk. In de
lopende procedure waar de stadsdelen nu
bij zijn betrokken betreft het panden uit
de periode 1850-1940 die het waard zijn
te behouden. Als alle belangstellenden zijn
gehoord, besluiten de stadsdelen definitief
tot aanwijzing.
Rijksmonumenten

Om welke rijksmonumenten gaat het?
De vier rijksmonumenten in de Indische
Buurt zijn Herberg Zeeburg op het eind
van de Zeeburgerdijk, de Berlageblokken
bij het Javaplein, het Gerardus Majellacomplex bij het Obiplein en het Van der
Pek-blok aan de Molukkenstraat in de
buurt van het Javaplein.
Aan het eind van de 19e en het begin van
de 20e eeuw was er door de economische
groei in Amsterdam een grote behoefte aan
woningen en dus ook aan nieuwe woningbouwlocaties. Eén van de gebieden voor
stadsuitbreiding, die vanaf het begin van
de 20e eeuw onder regie van gemeente en
woningbouwcorporaties ging plaatsvinden,
was de Indische Buurt. In het Noordwestdeel van de buurt nam de bouwproductie
een grote vlucht en ontwierpen architecten

als Van der Pek en Leliman hele blokken
voor de geschoolde arbeidersklasse. In
andere delen van de Indische Buurt werd
veel in de stijl van de Amsterdamse School
gebouwd. Eén van de fraaiste voorbeelden
van deze bouwperiode is het Van der Pekblok.
Van der Pek-blok

Dit blok dateert van 1911. Het is het
eerste halfopen bouwblok in Nederland,
met de eerste semiopenbare gemeenschappelijke tuin. Dit is de reden dat het de
status van rijksmonument heeft gekregen.
Architect Jan Ernst van der Pek is de ontwerper. Hij is onder meer bekend van de
door hem ontworpen Van der Pek buurt in
Noord, gelegen ten westen van het NoordHollands Kanaal. Hij bouwde in 1909
de eerste woningwetwoningen van Amsterdam in de Van Beuningenstraat in de
Staatsliedenbuurt. Het Van der Pekblok is
revolutionair voor die tijd omdat de woningen aparte ruimtes voor verschillende
leeffuncties kregen, dus aparte slaapkamers
in plaats van bedsteden. En er was een
eigen wc. De woningen waren symbolen
van de geëmancipeerde arbeidersklasse die
nu zijn eigen arbeiderspaleizen kreeg.
De opdrachtgever voor het blok was woningstichting Rochdale, in 1903 opgericht
door ambtenaren van de gemeentetram.
Omdat Van der Pek geen goede ervaring
had met de bouw van een arbeiderscomplex in Den Haag met een openbaar binnenterrein, werd in het Van der Pek-blok
een subtiele vorm van toezicht ingesteld,

Gemeentelijk monument: Vissershuisjes in het Flevopark

Voorgedragen als gemeentelijk monument: Schoolgebouw in de stijl van de
Amsterdamse School, Batjanstraat 82-84

in de vorm van twee poortgebouwtjes aan
de kop van de tuin. De tuin was ook niet
rechtstreeks toegankelijk vanuit de woning.
De twee poortgebouwtjes werden vroeger
gebruikt voor de arbeidersverheffing. In de
een stond tuingereedschap, de ander was
een bibliotheekje. Maar later scheen in het
ene gebouw de huismeester te zitten en was
het andere een toiletgebouw,
Hoe de tuin vroeger werd gebruikt, is niet
meer helemaal te reconstrueren. Op oude
foto’s ontbreken speeltoestellen, maar er
zijn wel perken, bomen en bankjes te zien.
Vanaf het begin schijnt er een podium
te hebben gestaan waarop concerten en
voorstellingen plaatsvonden. De balkons
dienden als tribune. Ook werd er wel eens
een film gedraaid.

om gemeentelijk monument te worden.
In de Indische Buurt zijn dat er zeven:
• de Van der Pekblokken II aan de Eerste
Atjehstraat en de Balistraat;
• Indië II aan de Zeeburgerdijk (59-109);
• wooncomplex Greve (op de hoek van
Bankastraat en Madurastraat);
• Het Gemaal, Zeeburgerdijk 50-52, nu
restaurant Pompstation;
• Gemaal Zeeburg, op het eind van de
Zeeburgerdijk, nu woningen;
• Toegangshek Flevopark, de Hekkepoort,
bij de ingang vanaf het Javaplantsoen.
Deze buitenpoort stond vanaf 1770 voor
de Muiderpoort, voor de brug over de
Singelgracht. In 1938 is de poort naar
het Flevopark verhuisd, na de opening
van het park in 1931.

In 2002 kocht de Alliantie Amsterdam,
toen werkend onder de naam De Dageraad, de woningen van het Van der Pekblok van woningstichting Rochdale en kon
het renovatieproces beginnen. Alle kleine
woningen werden samengevoegd en een
aantal woningen werd vergroot. Van de 88
woningen bleven er 62 over. Daarbij was
een belangrijk uitgangspunt dat wat karakteristiek was, karakteristiek moest blijven.
Zo zijn de kozijnen van hout.
Gemeentelijke monumenten

De Indische Buurt telt drie gemeentelijke
monumenten. Het is allereerst het knus
aanvoelende, dorpsachtige wijkje Indië
I, tussen Zeeburgerdijk en Timorplein,
met onder meer de Lampongstraat en de
Padangstraat. In 1909 gaf Woningbouwvereniging Eigen Haard opdracht voor de

bouw van dit wooncomplex. Het werd
opgeleverd in 1913, zoals te lezen valt op
een grote steen boven de ingang van Zeeburgerdijk nrs.102-108. Het complex is
ontworpen door architect Leliman, bekend
van het Noord-Zuid-Hollands Koffiehuis
op het Stationsplein, de KNSM-woningen
op de Oostelijke Handelskade (helemaal
op het eind en voorgedragen als gemeentelijk monument) en de ANWB-paddestoel.
Indië I neemt in het oeuvre van Leliman
een belangrijke plaats in. Hier zette hij
voor het eerst het idee van een tuindorp
om in laagbouwwoningen voor arbeiders
in een stedelijke omgeving.
In het Flevopark vinden we het Gemaal
Flevopark uit het eind van de 19e eeuw
(het stadsdeel meldt 1885, maar er circuleren ook andere jaartallen op internet). Het
is het voormalige Overamstelsch Poldergemaal dat sinds 1969 niet meer in gebruik
is. Het is gebouwd op funderingen van een
watermolen. Het werd gebouwd voor de
afwatering van oostelijk Amsterdam op het
Nieuwe Diep.
Om de hoek van het Gemaal staan drie
Vissershuisjes uit 1905. Deze drie houten
huisjes waren oorspronkelijk onderdeel
van een tuinderij. In een notitie uit 2005
noemt het stadsdeel de woningen overigens
afwisselend vissershuisjes en tuinderswoningen. Het laatste lijkt een correctere
aanduiding, maar als monument staan ze
nu bekend als de Vissershuisjes.
Potentiële gemeentelijke monumenten

Een aantal objecten is nu in de procedure

Juweel

Het laatste gebouw dat als gemeentelijk
monument is voorgedragen is een juweel
van een schoolgebouw dat is gebouwd in
de stijl van de Amsterdamse School. Het is
Schoolgebouw Batjanstraat (nrs. 82-84).
Er hebben hier in de buurt meer gebouwen
in deze stijl gestaan, met als meest markante voorbeeld de al lang gesloopte ‘Billen
van Wijdeveld’ op de hoek van de Insulindeweg en de Celebesstraat. t
Een aantal van de gegevens over het Van
der Pek-blok is afkomstig uit: De Alliantie, Van der Pekblok, Amsterdam, 2009.
ISBN 978-94-90333-01-0. Uitsluitend
verkrijgbaar bij de Stadsboekwinkel, in
het gebouw van het Stadsarchief op de
Vijzelstraat. De prijs is 7,50 euro.
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Gemengde gevoelens bij Persmuseum
Op hun website wordt het Persmuseum
omschreven als ‘de nationale bewaarplaats
voor het journalistieke erfgoed’. De
IJopener was benieuwd en besloot een
kijkje te nemen hoe het Persmuseum er
van binnen nou eigenlijk uitziet en of het
de belofte waar kan maken.

tekst: Coen Geertsema
tekening: Peter de Wit

O

p het moment dat we het Persmuseum bezoeken, is er een expositie
gewijd aan stripfiguur Sigmund,
de psychiater die dagelijks te bewonderen
is in de Volkskrant en die zijn patiënten
in niet mis te verstane bewoordingen van
advies dient. Naast de ontvangstbalie links
kunnen de wisselende tentoonstellingen
bekeken worden. De ingang voor de vaste
tentoonstelling bevindt zich na de balie
rechts. Door het museum heen zijn recente
aankopen te vinden. Zoals een portret van
de oprichter van de Haagse Post, tekeningen van filmcriticus, illustrator en politiek
tekenaar Charles Boot en de interessantste:
een tekening van journalist H.J.A.Hofland.
De tekening is gedateerd 23 april 1970 en
gemaakt naar aanleiding van de moeizame
fusiebesprekingen tussen het Algemeen
Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. De letters NRC zijn als ruïne
stenen te zien waarbij de C half afgebrokkeld is, een boom door de R heen groeit en
een trap naar de N staat.

Start de tentoonstelling!

De tentoonstelling zelf, over 400 jaar journalistiek in Nederland, is enigszins onoverzichtelijk ingedeeld. Er wordt een korte
film geprojecteerd over de geschiedenis van
de journalistiek, er hangen reproducties
van de allereerste kranten, schilderijen
van oprichters van oude kranten en er
staan oude redactietafels om te laten zien
hoe kranten vroeger gemaakt werden.
Ook hangt er een klein scherm waarop de
hoofden van de (voornamelijk voormalige)
hoofdredacteuren van de huidige kranten
te zien zijn. Deze kan men met de hand
aantikken om ze vervolgens virtueel ingestudeerde vragen te stellen, waarna het
antwoord volgt.
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Uit de tentoonstelling ‘Nederland volgens Sigmund’, in het Persmuseum, nog te zien t/m 29 september

Psychiaters en Burka babes

De wisselende expositie over Sigmund zit
beter in elkaar. In de tentoonstelling is de
blik van Sigmund op Nederland en zijn
burgers getekend aan de hand van thema’s
als economie werk, seks en relaties. Voor
een speciale behandeling kunnen de bezoekers naar de therapiemachine, waar hen
een consult wordt aangeboden door de
psychiater.
Maar bij de expositie horen uiteraard ook
tekeningen van de befaamde Burka Babes,
de gesluierde dames die eén keer in de
week in de krant de Volkskrant ten tonele
verschijnen en cynische opmerkingen
maken. Een voorbeeld: Drie vrouwen in
traditioneel islamitisch gewaad (burka) zijn
afgebeeld. Eén vrouw houdt een Albert
Heijn tas vast en loopt langs. De twee
andere vrouwen hebben een Dirk (van de
Broek) tas vast en fluisteren ‘snob’ tegen
elkaar.
Gemengde gevoelens

Al met al blijf ik met gemengde gevoelens
achter en heb het idee dat er meer te zien
was, maar dat niet alles tentoongesteld kon
worden in het nogal kleine museum.
Dit blijkt inderdaad te kloppen. Eenmaal
thuis achter de computer vind ik op de
website van het Persmuseum het volgende:
‘Het museum beheert een omvangrijke
collectie kranten en tijdschriften vanaf
1600, een verzameling affiches en overige
reclame-uitingen met betrekking tot de
pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van
archieven en foto’s rond journalisten en de

persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.’
Voor geïnteresseerden daarom hierbij het
internetadres van de database van het Persmuseum waar, zo blijkt, heel wat meer te
halen valt dan in het museum zelf:
www.iisg.nl/opc-nl.php.
Het Persmuseum
Zeeburgerkade 10
tel. 692 88 10
Openingstijden:
Di t/m za van 10.00 t/m 17.00
zondag van 12.00 t/m 17.00 uur
www.persmuseum.nl
Toegangsprijzen: € 2,50 - € 4,50
Rondleidingen: vanaf € 45,00

advertentie

Mix van Turks en Nederlands
Het zal weinigen in het Oostelijk Havengebied ontgaan zijn
dat hun woonwijk een bijzondere winkel rijker is. Eindelijk
kunnen de bewoners aan het IJ ook in de eigen buurt terecht
voor linzen, baklava en verse kruiden.
tekst: Michel van Dijk
foto: Fred Vermorken

H

et was al jaren een bron van ergernis voor Sevda Buran die met haar
man, twee zonen van 20 en 14 en
dochter van vijf aan de Borneolaan woont.
Doordeweeks een drukke baan en elke
zaterdag in de hectiek van de Javastraat
inkopen doen bij de Turkse supermarkt:
speciale aubergines, pepers, fetakaas en gedroogde levensmiddelen zoals bulgur, linzen en kikkererwten. Allemaal producten
die ze, zelf van Turkse afkomst, niet bij de
Albert Heijn of C1000 bij haar in de buurt
kan krijgen. Het was dan ook een buitenkans toen er een pand aan de C. van Eesterenlaan vrij kwam. Haar oudste zoon Fevzi
nam het initiatief. Hij was net klaar met
zijn mbo-opleiding economie en kwam op
het idee om daar een Turkse groente- en
fruitwinkel te openen. ‘Dat vonden we een
goed idee’, vertelt Sevda. ‘Zo’n winkel is er
niet in de buurt. En dat is wel hard nodig.’
Helemaal vanzelf ging het niet, om het
maar eens voorzichtig uit te drukken. De
Turkse familie heeft er hard voor moeten

knokken om het winkelpand in handen
te krijgen, want er werd gedacht dat een
Turkse winkel het nette en onberispelijke
imago van het Oostelijk Havengebied zou
kunnen aantasten.
Gelukkig liet de familie Buran zich niet
weerhouden door de tegenwerking. En
sinds 1 januari dit jaar zijn de deuren van
groentewinkel Borneo geopend. Vanaf het
eerste begin is het een succes. De bezoekersaantallen nemen alsmaar toe en ook
het aantal vaste klanten stijgt. Zij komen
onder andere voor de verse groenten en
fruit, de verse kruiden zoals basilicum en
tijm, de vele soorten olijven maar bijvoorbeeld ook voor Nederlandse versproducten
zoals yoghurt en vla of voor soepen van het
merk Soepfabriek, een trekker onder de
klanten. Concurreren met ‘grote buren’ Albert Heijn en C1000 kan het kleine familiebedrijf niet maar toch liggen de prijzen
veelal lager dan die van deze twee winkels.
Complimenten

In de keuze van het assortiment volgt de
familie Buran nadrukkelijk de wens van de
klant. Alle vragen worden genoteerd en de
familie koopt de gewenste artikelen vervol-

gens in bij de groothandel. ‘We begonnen
met een hoofdzakelijk Turks assortiment
maar we breiden op deze manier ook steeds
meer uit met Nederlandse producten’, legt
Sevda uit. ‘We krijgen zo gaandeweg een
mix van Nederlandse en Turkse waren.’
De voornamelijk Nederlandse klanten zijn
ondertussen enthousiast over de nieuwe
aanwinst in de buurt. ‘Het werd tijd dat
zo’n winkel er kwam’, ‘leuke zaak!’, ‘nu
hoeven we eindelijk geen inkopen meer
te doen in de Javastraat’, het zijn slechts
enkele van de complimenten die de familie
vrijwel dagelijks ontvangt. En dat doet ze
uiteraard goed. Sevda: ‘Klanten vinden het
een prettige winkel en men waardeert de
kwaliteit en de versheid van onze producten. En vooral: men vindt het leuk dat we
er zijn.’
Meer dan eens hoort ze dan ook: jullie
mogen nu niet meer weggaan. En dat is de
familie ook helemaal niet van plan. ‘Integendeel, we zijn van plan om hier lang te
blijven. En wie weet, als alles goed loopt
kunnen we ooit ook nog eens het pand
hiernaast overnemen. Dan kunnen we een
grotere supermarkt inrichten, want dat willen we graag. En misschien openen we ooit
nog eens een winkel in het centrum van de
stad. Maar in ieder geval: we gaan hier niet
meer weg.’ t
Groenteboer Borneo
C. van Eesterenlaan 9-11
Geopend: zeven dagen per week,
van 8.30 tot 20 uur
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Het was deze zomer drukker dan ooit op
Camping Zeeburg. Tot en met augustus
overnachtten er 49.628 mensen gemiddeld bijna 3 nachten per persoon.
Het overgrote deel van de kampeerders
kwam uit Duitsland, Frankrijk en GrootBrittannië. Opvallend is dat er sinds twee
jaar aanzienlijk minder Italianen en Spanjaarden op de camping neerstrijken.
In de campingwinkel worden per jaar zo’n
30.000 stokbroden, 25.000 chocolade- en
roombotercroissants en 35.000 bolletjes
afgebakken. Stroopwafels zijn niet aan te
slepen.
Per jaar gaat er op de camping zo’n 20 km
wc-papier doorheen.

foto: Fred Vermorken
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Ingezonden brief

Meer kleine winkels op IJburg?
In de IJopener van april 2010 schreef
Nicoline Koek, eigenaar van Bloem &
Zee, een open brief aan Pieter de Jong, lid
van de Raad van Bestuur van Ymere en
portefeuillehouder Wonen. Onderwerp
van de brief was hun verschil van mening
over het belang van meer kleine winkels op
IJburg. Voor de mening van lezers van de
IJopener werd een speciaal blog geopend
waar inmiddels ruim 50 mensen op hebben gereageerd. De laatste die reageerde op
9 juli was de heer de Jong zelf.
Reactie Pieter de Jong dd. 9 juli 2010

In April bezocht ik de bloemenwinkel van
mevrouw Koek. Naar aanleiding van ons
gesprek schreef mevrouw Koek een ingezonden brief waarin zij haar kritiek uitte op
mijn uitspraken. Echter, mevrouw Koek en
ik zijn het in grote lijnen met elkaar eens.
Beiden zien we een rol voor de wijkeconomie
als motor voor de leefbaarheid in een wijk.
Ik geloof net als zij in de kracht, de positieve
uitstraling en de noodzaak van kleine winkels
op IJburg. Maar dan wel geconcentreerd zoals
in de door haar aangehaalde Haarlemmer- of
Utrechtsestraat.
Uit ervaring weet ik dat de meeste kleine
winkels alleen overleven als ze gezamenlijk
een gedifferentieerd aanbod weten te bieden,
als ze elkaar aanvullen en profiteren van
elkaars klanten. Vandaar de aantrekkingskracht van winkelcentra en winkelstraten.
Als voorbeelden noemde ik kleine ondernemers als de biologische winkel, dierenwinkel
en fietsenwinkel bij het winkelcentrum op
IJburg.
Verder heb ik gezegd dat de stedenbouwkundigen bij de ontwikkeling van IJburg
hebben bedacht dat er op Haveneiland 1 een
winkelcentrum moest komen en de rest van
de plinten (ruimten onderin gebouwen) een
bedrijfsbestemming (en dus geen winkel- of
horecabestemming!) zou krijgen. Dat wil dus
niet zeggen dat dit mijn persoonlijke visie
op stedelijke ontwikkeling is (zoals mevrouw
Koek dacht te verstaan). Wel betekent dit in
de praktijk dat er bij de stedelijke ontwikkeling van IJburg geen rekening is gehouden
met horeca of detaillhandel in de plint.
De gemeente heeft de ruimten op IJburg destijds als bedrijfsbestemming bedacht met het
idee dat er bedrijven met een dienstverlenende functie in gevestigd zouden worden. Daarop zijn de grond- en huurprijzen gebaseerd,
en daarom worden de ruimten geheel casco
opgeleverd. Willen we ze geschikt maken voor
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andere functies, dan zullen we er veel extra
geld in moeten investeren en waarschijnlijk
terug moeten in de huur. Dat willen we zeker
overwegen, maar alleen als de wijkeconomie
en dus de leefbaarheid daar daadwerkelijk
door wordt verbeterd.
Net als mevrouw Koek denk ik niet dat het
een gelopen race is. Er kan nog steeds een
divers winkelaanbod gerealiseerd worden.
Daarover is Ymere op dit moment in gesprek
met projectbureau IJburg, Stadsdeel Oost en
de andere corporaties op IJburg. Het zou het
mooiste zijn als we dat samen zouden doen
met kleine ondernemers die er brood in zien
om samen met mevrouw Koek een gedifferentieerd aanbod te bieden. Ik ben dan ook blij
dat er door velen met ons wordt meegedacht.

Balkons gezocht!

In 2005 werd een prijsvraag

Het Nationaal MS Fonds zoekt
mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in
november, een spandoek willen
ophangen.
Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple Sclerose
(MS). MS is een sluipende ziekte en
heeft een onomkeerbaar ziekteverloop.
Een medicijn om MS te genezen is er
helaas nog niet. Leven met MS is zwaar
en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. Mensen met MS leven dagelijks
met deze onzekerheid!

uitgeschreven om een

Helpt u mee om MS op de kaart te
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice
zetten? Het spandoek is 3 meter
Naschrift Nicoline Koek:
breed en 80 centimeter hoog.
Uiteraard bent u als collectant
Vooral de laatste alinea van zijn reactie
ook meer dan welkom!
stemt optimistisch. Ymere en de andere
corporaties, Stadsdeel Oost en projectbuNeem contact op met Pamela Zaat van
23overleg
amsterdamhet020
6656310
reau IJburg voerenbeukenplein
op dit moment
Nationaal
MS www.janvanbeek.nl
Fonds
over de toekomst van IJburg. Ook de heer
tel. 010 - 591 98 39
de Jong is van mening
dat daarbij
het realiof via
www.nationaalmsfonds.nl
gelderland
gispen leolux
montis pastoe
spectrum
stokke/varièr artifort little tulip
seren van een divers winkelaanbod haalbaar
moet zijn en roept kleine ondernemers op
of doe een donatie op giro 5057
om hier samen aan te werken. Wij zien
de daadwerkelijke uitnodiging van Ymere
advertenties
graag tegemoet om aan het ontwikkelen
van werkbare plannen onze bijdrage te
beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
kunnen leveren.
gelderland gispen leolux montis pastoe
spectrum
corona
HU
L P VOstokke/varièr
O R K LEINe. jorgensen
EN G RO
OT

Wilt u de open brief of de reacties (nog
eens) lezen of zelf alsnog een reactie plaatsen ga naar www.bloemenvoorijburg.nl

Praktijk voor kindertherapie
ouderbegeleiding & coaching

Drs. Francine Wong Loi Sing-Witz
Psycholoog NIP, lid NVPA

Cas Oorthuyskade 110, 1087 BB Amsterdam
020-7790848 • 06-27413034

beukenplein 23 amsterdam www.kidssupport.nl
020 6656310 www.janvanbeek.nl
• info@kidssupport.nl
gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

gispen 412

bestemming te vinden voor
het voormalige gemaal dat in
het Flevopark ligt. Winnaar
was de stichting De Oude
Pijl die er een ambachtelijke
distilleerderij met proef
lokaal in wilde vestigen.
Op 1 juli 2010 was het zover:
het gemaal werd geopend
voor het publiek.
tekst: Guus de Mol
foto: Fred Vermorken

O

p de schitterende zomerdag van de
opening zag het gemaal er piekfijn
uit. Stadsherstel heeft het gebouw,
dat uit 1880 stamt, gerestaureerd en het is
aangepast aan de nieuwe bestemming. Er
is ook een mooi buitenterras aangelegd.
De bomen en struiken, die het gemaal
al jarenlang aan het oog onttrokken, zijn
uitgedund en er zijn fruitbomen geplant
die in de toekomst de vruchten moeten
leveren voor de likeuren die hier gemaakt
gaan worden.
Voor het zover is moet er echter nog het
één en ander gebeuren. Op de openingsdag

Proeflokaal Het Gemaal
maakten genodigden en voorbijgangers
gebruik van de mogelijkheid rond te kijken
en een drankje of hapje te nemen. Het
proeflokaal Het Gemaal was klaar en kon
geopend worden maar de distilleerderij,
Het Nieuwe Diep geheten, nog niet.
We werden bijgepraat door een paar
medewerkers aan dit project. De gebruikte
koperen ketels, koelers en het vergistingsvat zijn afkomstig van verdwenen distilleerderijen. De leidingen moeten nog worden
aangesloten, een kwestie van een paar
weken. Daarna start Het Nieuw Diep zijn
productie. Het stoken van jenever is er één
van. Daarvoor wordt in het vergistingsvat
tarwe en rogge onder toevoeging van suiker
vergist en het product ervan wordt daarna
gedistilleerd, eerst in een grote en daarna
nogmaals in een kleine ketel. De productie
van likeuren gaat anders. De alcohol die
hiervoor wordt gebruikt, wordt gekocht.
De smaak komt van vruchten en spece-

rijen die daaraan worden toegevoegd. Alle
drankjes kunnen worden geproefd in het
proeflokaal.
De beheerder hiervan vertelde dat het
horecagedeelte, dat nu dus is geopend, is
uitbesteed. Hij woont op de eerste verdieping en kan zo de zaak in de gaten houden,
op deze afgelegen plek geen overbodige
luxe. Omdat het proeflokaal geen slijtvergunning heeft, kun je er dus geen flessen
met Oude Pijl producten kopen. Daarvoor
met je bij de slijter zijn. Binnenkort. Maar
je kunt er wel in het huwelijk treden. Daar
leent deze romantische omgeving zich heel
goed voor.
Op de openingsdag kwamen de bezoekers
daar niet voor. Ze wilden wel eens zien wat
er met dat prachtige historische gebouw
was gedaan. En wat er zou gaan gebeuren.
Wij wensen Het Gemaal en Het Nieuwe
Diep een prachtige toekomst. Het hele
project oogt als een verrijking van het
Flevopark. t

advertenties

Wie echt luistert, ontdekt meer!
beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

pastoe base

Test jezelf op:
www.luistereniseenbelevenis.nl
en meld je aan
als vrijwilliger bij Sensoor
Chat- en telefonische hulpdienst

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

stokke/varièr peel

www.sensoor.nl/amsterdam
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Stadscircus met
Amsterdamse
humor
Het Magic Circus is een echt stadscircus,
zegt directeur Maurice Veldkamp.
Amsterdammers hebben het circus
gemaakt tot wat het nu is, met de speciale

Al die zakken

humor die vooral stadsmensen lijken te
begrijpen. Het circus is klein van opzet,
maar heeft grootse acts. Leuk voor

V.l.n.r. Directeur Maurice Veldkamp, Anka
Jednorowicz als de heks Babagaya, clown Jofri en
acrobate Linde Westers alias Lidka Westerowa

kinderen, maar zeker niet minder leuk
voor volwassenen.
tekst: Elly van der Mark
foto’s: Ron Mikkenie

B

uurtbewoners kennen het circus wel:
de blauwe ronde tent en de mobiele
woningen van de artiesten. Dieren
scharrelen eromheen: twee honden, een
groot aantal sierlijke witte duifjes en de
haan. Sinds 1991 strijkt het circus jaarlijks
in het Oostelijk Havengebied neer. ‘De
voorstellingen verschillen per stad en per
dag. Bij de act waar het publiek de ene dag
om lacht, blijft het de volgende dag stil’,
vertelt Maurice Veldkamp. ‘Uit welke cultuur je komt maakt niets uit. In IJburg,
waar we dit jaar voor de vijfde keer optreden, zitten alle culturen naast elkaar en ze
lachen en klappen om dezelfde dingen.
Maar er is wel een duidelijk verschil tussen
het platteland en de steden. Wij zijn echt
een grote stadscircus, in Amsterdam begrijpen ze onze humor.’
Na zijn studie Nederlands werd Maurice
Veldkamp journalist, maar al gauw raakte
hij verzeild in de circuswereld waarin hij
van jongs af aan geïnteresseerd was. En
hij heeft er geen moment spijt van dat hij
zijn droom naar de werkelijkheid getoverd
heeft. Na jaren in verschillende circussen
gewerkt te hebben, begon hij zijn eigen
watercircus: een bak water van tien meter
doorsnede met fonteinen, krokodillen,
zeehonden en een podium. Acts deden ze,
een filosofie zat er nog niet achter. Die is
pas jaren later ontstaan. Nu zit er een voor
volwassenen herkenbare verhaallijn in het
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programma. Zoals dit seizoen, in het pro1890 op Sicilië al een circus leidde. Fangramma Babagaya, de strijd tussen goed
tasie en werkelijkheid lopen door elkaar.
en kwaad. Maurice: ‘Het idee dat circusDe fantasie van clown Jofri die jongleert
sen vooral voor kinderen zijn is typisch
met plastic zakjes die een eigen leven gaan
Nederlands. Zeker bij zo’n klein circus als
leiden. De werkelijkheid van de adembenehet onze denken volwassenen al gauw dat
mende trapezeact van de zwarte heks Anka
het niks voor hen is. Maar dat is gelukkig
Jednotowicz uit Polen (echt waar) en de
aan het veranderen. Volwassenen durven
witte onschuld uit Osmenië, die overigens
nu zelfs zónder kinderen te komen.’
kort daarvoor uitdagende toeren uithaalt
Het interview is om drie uur afgelopen,
in de nok van de tent, op schoenen met
want dan zit Maurice achter de kassa. ‘Iestiletto-hakken.
dereen die bij het circus werkt, heeft altijd
veel baantjes’, vertelt hij. ‘Voorstellingen
Na afloop van de voorstelling hervatten
aankondigen, tent opbouwen, acts bedende duifjes hun koerende leven op het dak
ken, papiertjes oprapen.’
van de caravan van Andrejs, de duivenOm vier uur luidt
fluisteraar uit Letland. De
tromgeroffel het begin ‘We vertellen mensen wat ze niet haan loopt te kraaien, de
van de voorstelling in zien en wat ze dan wél denken te honden krijgen eten. En
zien, maar nooit zullen zien’
en kondigt Maurice
de twee kleine Chinese
het programma aan
haantjes lopen druk te
voor het hooggeëerd publiek. Daar komen
doen in hun ren. Negen weken oud zijn ze
de clowns. Leuke en ontroerende clowns.
nu en ze worden driemaal daags vijf minuten getraind door clown Jofri voor het
Het publiek wordt steeds bij de voorstelprogramma van het nieuwe seizoen. Ben
ling betrokken. De kinderen - en verslagbenieuwd wat ze daar gaan uitspoken. t
gevers - die vooraan zitten, rillen als de
(overigens beeldschone) heks Babagaya
langskomt en met haar bezem op de hekjes
KNSM-Eiland
slaat. Maar gelukkig, daar is de lieve acroLevantplein
bate in haar witte jurkje. Lidka Westerowa
Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19
heet ze en ze komt uit Osmenië, een staatje
september
met twee miljoen inwoners in de buurt van Voorverkoop: Café De Zuid, Azartplein
Albanië. Nooit van gehoord? Zou kunnen.
IJburg
Maar de 19-jarige wiskundestudente uit
Joris Ivensplein
Doesburg, die eigenlijk Linde Wester heet,
Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26
vertoont door zo’n verhaal toch duidelijk
september
Oost-Europese trekken. ‘We vertellen
mensen wat ze niet zien en wat ze dan wél
Aanvang: 16.00 uur
denken te zien, maar nooit zullen zien’,
Duur voorstelling: 90 minuten
legt Maurice uit. Zelf stamt hij ook niet
www.magic-circus.nl
écht af van zijn betovergrootvader die rond

Tegen inlevering van deze bon bij de
voorverkoop of aan de circuskassa
ontvangt 1 persoon € 2,- korting op
tribune of loge.
Niet geldig in combinatie met andere
acties.

tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Kees Hoogeveen

O

p het hoogtepunt van de Oranje
gekte zag ik voor het eerst die
oranje huisjes. Van dichterbij bekeken bleken het containers voor plasticafval
te zijn. Met heel veel regeltjes die zonder
leesbril onmogelijk te lezen zijn voor de
leesbrilafhankelijke mens. Ik ben een inschikkelijk mens, maar er zijn grenzen.
De verhalen over de plastic pudding ter
grootte van een bescheiden continent in
de oceaan, die baren mij zorgen, indien al
geen nachtmerries.
Aan de andere kant, waarom is in godsnaam alles wat je koopt in tenminste twee
lagen verpakkingsmateriaal verpakt? Ik kan
mij de tijd herinneren (ja ja, oma vertelt
verder) dat de groene zeep met een spatel
op een vetvrij papiertje werd geschept en
afgewogen. Geen plastic container, niet
nóg een zak eromheen. Thuis deed je de
zeep in een lege jampot.
Het schijnt dat regels vanuit Brussel de
reden zijn voor dit eigentijdse extreme
verpakkingsgedrag. Zou Brussel niet beter
iets kunnen doen aan wetgeving over verpakking?
De zittende macht verwacht van de burger
dat hij met een doorzichtige plastic (echt
waar) zak, een zak die hij eerst heeft opgehaald op het stadsdeelkantoor, naar dat
opzichtige oranje straatmeubilair stapt.
Daar loop je dan voor iedereen zichtbaar
een cookiemonster te zijn, of iemand die
(o schande) wel eens kiloknallers aanschaft.

Daarenboven: met je grijze zak loop je
maximaal 75 meter, met je flessen al aanmerkelijk verder, maar met die beschamende doorzichtige zak, die al je zwakheden toont, nog veel en veel verder. Daarbij
dient te worden aangemerkt dat de andere
wekelijks bezochte container voor papier
zich veelal naast de flessenbak bevindt. Dat
is tenminste wat. Maar glas- en papierbak
zijn ook niet zo dik gezaaid als de restafvalcontainers. En dan heb ik het nog niet eens
over de noodzakelijke zoektocht naar een
plek waar je je lege batterijen kwijt kunt,
en de bak waar je je oude schoenen, kleren
en huishoudtextiel kwijt kunt (in gesloten
zak zegt de bak streng). Om over de tocht
naar de chemisch afvalwagen eens per drie
maanden nog maar te zwijgen.
Straks moeten we ook de blikjes in een
aparte container storten en wordt het glas
weer verdeeld in groen, bruin en wit glas.
En o ja, de gft (groente fruit en tuinafval,
het leest als iets GIFT) zal ook wel weer
apart moeten worden ingezameld en het
moet natuurlijk ook weer gestort worden
in een andere bak. Je wordt er hoorndol
van.
Ik ben van goede wil, maar klein behuisd.
Zoals het er nu voorstaat heb ik vier aparte
verzamelbakken: één voor flessen, één voor
papier, één voor textiel en één voor rest
afval.
Ik vind het genoeg! Ik verdom het verder.
Grumpy old woman. t
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Ross de Boss

Even opladen
Heeft u ze ook gezien? Die palen op de
stoep met een witte tekening ervoor op de
grond?
tekst: Marieke Brands

Z

e waren nog maar net geplaatst en
je zag soms groepjes mensen er omheen staan. Mensen keken vreemd,
in de trant van ‘wat is dit voor een ding?’
Suggesties varieerden van een nieuw soort
rokerspaal tot een meldpunt voor criminaliteit. Pas even na de plaatsing van de
palen kwam de tekening van de stekker op
de grond erbij. Aha, een oplaadpunt voor
elektrische auto’s! Volgens anderen was het
voor elektrische scooters. Maar hoe komen
auto’s dan de stoep op? En hoe werkt dat
opladen dan?

Oplaadpunten

In Zeeburg zijn slechts enkele gemeentelijke oplaadpalen te vinden. Je kunt ze
vinden op www.amsterdamelektrisch.nl. Er
is een punt voor auto’s en scooters bij P+R
Zeeburg en een punt voor scooters op de
Piet Heinkade, voor pakhuis De Zwijger.
In eerste instantie zou je toch niet doorhebben dat deze alleen voor scooters is, je
kunt het niet zien aan de paal. Maar het
is toch erg lastig om daar met je auto de
stoep op te rijden...
Als je naar www.oplaadpalen.nl gaat, vind
je ook oplaadpunten bij particulieren en
horecagelegenheden door heel Nederland.
Uiteindelijk heb je voor het opladen alleen
220V nodig en dat kun je overal krijgen.
Cafés kunnen het makkelijk aanbieden,

want stroom kost heel weinig. En tijdens
het opladen kun je dan lekker genieten van
een bakje koffie. Www.stekkerweb.nl is
ook een site met een overzicht van oplaadpunten, zij het een wat gelimiteerde website met een beperkt aantal punten, maar
ook door heel Nederland. En let op, voor
elektrische auto´s gelden andere oplaadpunten dan voor elektrische scooters.
Verlengsnoer en oplaadpas

Je kunt je elektrische scooter of auto (of
fiets, scootmobiel, of boot) ook thuis opladen natuurlijk. Gewoon in je garage, maar
als je die niet hebt, zou je op je gevel een
stopcontact kunnen (laten) aanbrengen.
Of je gebruikt het verlengsnoer voor een
binnen-stopcontact. Dit laatste schijnen de
meeste gebruikers te doen.
Het is natuurlijk wel een fijn gevoel dat
je op straat dus ook kunt opladen, voor
het geval je zonder stroom komt te zitten.
Voor het opladen aan de palen heb je een
oplaadpas nodig. Die kun je op de site van
Amsterdam Elektrisch aanvragen, en vervolgens wordt de pas verstrekt door Nuon.
Dit is gratis, evenals het opladen bij een
oplaadpunt, met de oplaadpas. Zo kun je
bij punten voor het opladen van je elektrische auto in de stad ook gratis parkeren,
tot maart 2012. Ook wel een punt om over
te stappen op een elektrische auto?
Nu weten we een en ander over oplaadpunten. We wilden graag weten hoe het
zat met de verkoop van elektrische scooters
en de voordelen ervan. Worden er meer
verkocht sinds de palen er zijn? Daarom
belden we met de Elektrische Scooter Winkel op het Zeeburgerpad. Dit schijnt de
grootste elektrische scooterwinkel te zijn
van Nederland.

De volgende informatie krijgen we van
Falco van Vloten van de Elektrische Scooter Winkel:
‘Een elektrische scooter is in aanschaf
ongeveer even duur als een scooter op
benzine. Je kunt een scooter aanschaffen
met een loodaccu en een lithium-ion accu
(Li-ion accu). Voor het opladen maakt het
niets uit, maar in aanschaf is een Li-ion
accu veel duurder. Deze accu gaat langer
mee. De meeste scooters worden verkocht
aan mensen die naast hun auto nog een extra vervoermiddel willen gebruiken om bijvoorbeeld even naar de stad te gaan of om
een boodschap te doen. Deze doelgroep
kiest vaak voor een elektrische scooter met
loodaccu, die goedkoper in aanschaf is.
De actieradius van een elektrische scooter
is ongeveer 60 km. Maar dit hangt af van
de snelheid waarmee je rijdt en uiteraard
ook of je er met bijvoorbeeld één of twee
personen op zit, of je tegenwind hebt of
tegen een heuvel op rijdt. Maar dit geldt
natuurlijk ook voor benzinescooters.
Per jaar verdubbelen we de verkoop van
het aantal scooters. De elektrische scooters
worden steeds populairder. Maar dit heeft
toch weinig met de gemeentelijke oplaadpunten in de stad te maken. Dat is voor
een gebruiker meer een geruststelling dat
ze ook ver van huis toch hun scooter kunnen opladen. Want meestal laadt men toch
thuis of op het werk op.’
Voor meer informatie over opladen en
oplaadpunten:
www.amsterdamelektrisch.nl
www.oplaadpalen.nl
voor meer informatie over elektrische
scooters en duurzaam voortbewegen:
www.eco-movement.nl t
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Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl

Tulp tas
by-Lin

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

Flat Flower
Suseela

Metrobowl Amsterdam
Frederik Roijé

Piet Heinkade 23
1019 BR Amsterdam
Passenger Terminal Amsterdam
+31 20 4191229
www.thinkingofholland.com
DAGELIJKS OPEN 10-19 uur
contact@thinkingofholland.com
E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00
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I Y E N G A R YO G A
ZEEBURG
Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

• Maandag t/m zaterdag
elke dag lessen

• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen
uitgebreid rooster, zie site

W W W. Y O G A B E R . N L
KNSM-laan 303

bel voor proefles
06 - 254 716 15

Strand
tekst: Simone Slotboom
illustratie: René Arnoldi

H

et strand is leuk. Van het zand maak
ik moddersoep en dat laat ik mijn
moeder opeten. Ik ga vaak naar
Zandvoort, maar ook naar Blijburg, een
klein strandje op IJburg, waar ik ook op
school zit. In de winter ben ik daar ook
geweest met mijn mama om te voetballen.
We stapten uit bij de eindhalte van tram
26 en liepen dwars door het bouwterrein
heen naar het strand. Mijn mama noemt
dat lekker een frisse neus halen, maar het
leek meer op bevroren tenen halen.
Het strand van Iztuzu is het mooist. Dat
ligt in Turkije vlak bij het dorp waar we
altijd op vakantie gaan. Ik wil nooit ergens
anders heen. In de haven van Dalyan nemen we de dolmusboot en die vaart over
de rivier naar het strand. Maar pas als hij
helemaal vol is. De kapitein van de boot
wisselt steeds, net als de buschauffeur in
Nederland, maar altijd mag ik sturen. Dan
ben ik voor even de baas van het schip.
Andere toeristen worden daar bang van. In
Nederland zou een kind nooit een boot vol
mensen mogen besturen. In Turkije wel.
Daar vinden ze dat leuk en normaal. Ik
mag ook in een restaurant mijn eigen hamburger bakken of op iemands motor rijden.
Mijn Turkse vrienden blijven gewoon in
de buurt en als het niet goed gaat, helpen
ze me. Mijn moeder moest daar ook aan
wennen, want ze is een beetje overbezorgd.
Ze zegt altijd: ‘Kijk uit’ of ‘Doe voorzichtig.’ Heel irritant is dat. Maar nu is ze best
trots. Ze maakt heel veel foto’s en roept
steeds: ‘Goed zo, man!’
Op het strand van Iztuzu ligt een heel
lange lijn gespannen in het zand en aan
de ene kant van de lijn mag je niet graven.
Daar liggen onder het zand de eitjes begraven van de Caretta Caretta. Dat is een
zeldzame reuzenschildpad die beschermd

moet worden, anders sterft hij uit, net als
de dinosaurussen. Bij volle maan komen
de eieren uit en dan rennen de babyschildpadjes zo snel ze kunnen naar zee. Door
het licht van de maan kunnen ze goed zien
welke kant ze op moeten. Voor mensen is
het een klein stukje, maar voor de schildpadjes is het een gevaarlijke reis.
De meeste reuzenschildpadden worden
niet groot. Sommigen worden onderweg
naar het water al opgegeten door andere
dieren. Ik vind dat erg zielig. Net als kinderen die doodgaan door een ongeluk of
in een oorlog. Grote mensen praten daar
nooit over, maar toch gebeurt het vaak.
Soms word ik dan erg verdrietig voor de
kinderen en ook voor de schildpadden.
De schildpadden gaan ook dood doordat
mensen troep maken op het strand en in
het water. Een plastic tas is net zo gevaarlijk voor een schildpadje als hard rijdende
auto’s voor een kind. Eigenlijk nog gevaarlijker, want zeeschildpadden eten kwallen.
Ze denken dat een plastic zak een kwal is
en schrokken hem in één hap op.
Op Iztuzu staat aan het eind van het strand
een tent met bakken water waar zieke en
gewonde schildpadden verzorgd worden.
Een soort ziekenhuis dus, maar dan alleen
voor schildpadden. Daar zijn jonkies maar
ook hele grote die bijvoorbeeld met hun
hoofd in de schroef van een boot terecht
zijn gekomen. Sommigen gaan helaas toch
dood en die zetten ze dan op, zodat bezoekers ze kunnen bekijken. Mijn moeder
stopt daar altijd geld in een soort brievenbus. Anders kunnen ze de schildpadden
niet meer helpen.
Van mijn oma en opa heb ik voor de
kerst een boek over reuzenschildpadden
gekregen. Die ga ik gebruiken voor mijn
spreekbeurt op school. Over de Caretta
Caretta. En dan trek ik ook mijn Caretta
Caretta T-shirt aan. Daar staat een heel
oude schildpad op die krom loopt met een
stok en zegt: Ik ben hier al 95 miljoen jaar,
en jij?
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De dierenfiguren van Tom Claassen

Vogel of bezem

Op zaterdag 25 en zondag 26 september gaan de kunst en cultuurdagen van
Amsterdam Oost van start. Voor bewoners
van dit stadsdeel gaan de deuren van culturele instellingen en musea open. U kunt
twee dagen genieten van mooie, ontroerende, leuke en interessante programma’s.
Theater, dans, lezingen, beeldende kunst,
rondleidingen, exposities: het is er allemaal.

Kunst- en cultuurdagen Amsterdam
Oost
De Rode Loper is een podium voor kunst
en cultuurinitiatieven uit Amsterdam
Oost. Het heeft de sfeer van een culturele
uitmarkt doordat programma’s gratis toegankelijk zijn. Ook op onverwachte plekken valt er iets te beleven. Een bouwplaats
als decor voor een dansperformance, een
theatrale voorstelling in een verzorgingscentrum. Er zijn rondleidingen onder
begeleiding van kunstenaars of culturele
instellingen. Op zondag zijn er speciale
menu’s samengesteld voor de jongere of
juist de oudere buurtbewoners.
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Septemberkoor

De 10e editie van De Rode
Loper is in aantocht!

PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

Zeeburg
IJburg
Oud-West

Het Septemberkoor is een klein gemengd
koor dat zes jaar bestaat. Momenteel hebben we negen leden, maar dat vinden we
te weinig om een goed en gevarieerd repertoire mee op te bouwen.
In het nieuwe seizoen willen we daarom
proberen om met een dubbele bezetting
verder te gaan.
Het repertoire bestaat uit internationaal
klassiek werk, madrigalen en moderne
close harmony liederen.

advertenties

Thema: Het huwelijk
Deze Rode Loper krijgt een extra feestelijk tintje. In mei 2010 zijn de stadsdelen
Oost/WGM en Zeeburg met elkaar gefuseerd. Een huwelijk zou je het kunnen
noemen. Het thema is terug te zien bij de
openingsceremonie van De Rode Loper in
de namiddag van zaterdag 25 september.
Op de zondag erna is het een inspiratiebron geworden voor allerlei programma’s
in het Stadsdeel.
Voor verdere informatie:
website: www.rodeloper.org
e-mail: welkom@rodeloper.org

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die
een koor zoekt? Stuur dan een mailtje naar:
marijkevandalen@xs4all.nl
of bel 419 54 51
Alle stemmen zijn welkom
Eisen: stemvast, basiskennis van het
notenschrift, repetitietrouw
Repetitieavond: dinsdag 20.00 - 22.00 u
Plaats: Zeeburgerdijk 587

Veel kunst in de openbare ruimte roept weinig positieve
gevoelens bij het publiek op. De kunstwerken van de
beeldhouwer Tom Claassen, vaak wat plomp uitgevoerde
dierfiguren, lijken op meer enthousiasme te kunnen rekenen.

tekst: Gerard Goudriaan
foto: Fred Vermorken

Misschien is Claassen nog het meest bekend van zijn in beton gegoten werk ‘De
Vijf Olifanten’ langs de snelweg bij Almere.
Ze zijn enorm: elf meter lang en zeven
meter hoog.
Zeeburg heeft de eer twee beelden van deze
bekende beeldhouwer op zijn grondgebied
te hebben. Sinds 2004 bevindt zich in de
sluis bij de Vennepluimstraat op IJburg
het in rubber uitgevoerde nijlpaard, dat
een omvang heeft van zes bij drie meter.
Afhankelijk van het waterpeil in de sluis
is ‘Het Nijlpaard’ geheel of gedeeltelijk te
zien.
Sinds oktober 2009 is de Indische Buurt
verblijd met een tweede kunstwerk van
Claassen: ‘De Hark’. Het bevindt zich in
een nieuw bouwblok op de hoek van de Tidorestraat en Semarangstraat. Het nieuwe
complex staat bekend als de Batikblokken
en is gebouwd door woningbouwvereniging Ymere. Die schonk het kunstwerk aan
de buurt.

Wat voor beeld is het eigenlijk? Het
heet ‘De Hark’, maar ziet er meer uit
als een fantasievogel met twee schilden
als vleugels. Een bezoek aan de website
buurtleven.nl geeft opheldering. Een redacteur van de website heeft Claassen wat
vragen over de betekenis van het beeld
gesteld. Een vriend van Claassen die om de
hoek woonde, klaagde tegen hem over de
vele reigers in de buurt. Vanuit die wetenschap werd de reiger de inspiratiebron van
het beeld. Omdat de vogel moest passen in
de nis op de hoek, werd hij wat uitgerekt.
Maar waarom de naam ‘De Hark’? In het
interview op Buurtleven.nl geeft Claassen
het volgende, merkwaardige antwoord:
‘Omdat hij net zo goed past als een bezem
in een meterkast’.
Hoe het ook zij, de Indische Buurt heeft
er een interessant kunstobject bij. Het is
van brons, dus laten we hopen dat het niet
wordt gestolen, maar dat zal niet gemakkelijk gaan. t
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Gaat u scheiden? Ontslagen?

Pedicurepraktijk op IJburg

Uit in Balans
L. Cappon
Cas Oorthuyskade 106
1086 BB Amsterdam
telefoon 06-53 66 61 99
lid provoet

hh
hh
hh

Uitkeringsproblemen?

Een huurgeschil?

Strafzaak? Problemen met verblijfsvergunning?

hh

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR
IEDERE MAANDAG VAN 16.00 - 17.00 UUR

ook diabetische en reumatische voet

www.u itin b ala n s.nl
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TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - BATJANSTRAAT 5 - ZEEBURG
18-9 adv.ocaten 135 x 85 mm.indd 1
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Ook dit jaar
hebben wij weer
de mooiste

advertenties
nabij Brazilië
C. van Eesterenlaan 15
020 - 419 7200
winkel@thephotofactory.nl
www.thephotofactory.nl

DAHLIA’s
IJburglaan 444 (Steigereiland)

De mooiste vakantiefoto’s
samen op één landkaart

O6 290 16 116

www.bloemenvoorijburg.nl

boeken, tijdschriften, dagbladen en... koffie

BOEKHANDEL

van Pampus
open dinsdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
KNSM-laan 303 telefoon 419 30 23
www.boekhandelvanpampus.nl info@boekhandelvanpampus.nl
Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287
1087 GJ
Amsterdam
tel. 020 416 66 54
info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Lever de 75 - 125 mooiste vakantiefoto’s in en
2 dagen later heeft u een prachtige landkaart.
Op canvas, foam, Dibond of poster, vanaf €17,50.

TPF_ij-opener_sept10_landkaart_a1 1
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grafisch werkcentrum amsterdam
drukt door !

September 2010
starten nieuwe cursussen
boekbinden, diepdruk, lino,
houtsnede en letterzetten
www.grafischwerkcentrum.nl
GWA-Molukkenstraat 200 P1- 4651841

Het kunstwerk van de Deense kunstenaar Per Kirkeby op het Hildo Kropplein

Vraag en antwoord
tekst: Gerard Goudriaan
foto’s: Fred Vermorken en Kees Hoogeveen
De Watertoren aan de C. van Eesterenlaan

Midden op het Hildo Kropplein staat een verbazingwekkend
bouwwerk. Het lijkt een restant van een soort kasteel.
Maar wat is het?
Het bouwwerk is een kunstwerk van de
Deense kunstenaar Per Kirkeby. Het heeft
geen titel. Het is in 1990 geplaatst. Het
staat in het oudste deel van het Oostelijk
Havengebied, de Architectenbuurt bij de
Zeeburgerkade.
Het abattoir dat hier vroeger stond, was
een belangrijke bron van inspiratie voor
Kirkeby. Hij wilde de herinnering eraan
levend houden. Vandaar dat in het werk
de kop van een rund is te herkennen. Ook
de bakstenen uitvoering is een herinnering
aan het abattoir: de slachthal was helemaal
in baksteen uitgevoerd. Om meer redenen
heeft Kirkeby voor baksteen gekozen.
Baksteen verwijst naar zijn geboortestad
Kopenhagen waar, net als in Amsterdam
in de jaren tien en twintig, de expressieve
baksteenarchitectuur in zwang was.
Op de website buitenbeeldinbeeld.nl lezen

we dat de kunstenaar kinderen met dit
gebouwtje een plek wil geven om te spelen,
samen te komen en zich te verstoppen.
Het monument is (toeval of niet?) geplaatst
in de buurt waar de straatnamen naar
architecten en de beeldhouwer van de Amsterdamse School zijn genoemd. Het staat
precies op het plein dat naar beeldhouwer
Hildo Krop is genoemd.
Kirkeby heeft meer werk in Nederland
gemaakt: het beeld bij het KPN-gebouw
aan de Emmasingel in Groningen en
‘De Poort van Per’ bij het Museum voor
Communicatie in Den Haag.
Heeft u ook een vraag over de
Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied of IJburg?
Mail naar redactie@ijopener.nl

’s Avonds kunnen bewoners en bezoekers van het
Oostelijk H
 avengebied genieten van de verlichting
van de Watertoren op de Van Eesterenlaan. Er zit
veel variatie in kleur en frequentie. Hoe werkt het
systeem, wat is de techniek erachter?
Van Frans Bosman, penningmeester van de
VvE De Watertoren, krijgen we per e-mail
het volgende antwoord:
‘Het licht van de Watertoren bestaat uit
een ledlijn. Die lijn is verbonden met een
computer waarmee het licht op elke gewenste kleur valt vast te zetten. Zo zou je
het met Koninginnedag op oranje kunnen
zetten, bij de Gay Pride op roze en met Sail
op blauw.
Er zijn echter ook een kleine honderd
speciale effecten mee te bereiken. Zoals in
augustus waarbij alle kleuren van het spectrum voorbij komen. De lijn is bovendien
opgedeeld in compartimenten, zodat er
ook een rode, witte, blauwe lijn gemaakt
kan worden of natuurlijk een andere kleurencombinatie.’

advertenties
Voor individuele begeleiding bij:
•
•
•
•
•

Verlies en rouwverwerking
Maken van keuzes
Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
Levensfaseproblematiek
Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen,
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl
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Maak nu een afspraak of loop even langs!
-

Afspraken mogelijk ‘s avonds en in het weekend
Orthodontische behandelingen en implantologie
Mondhygiënisten aanwezig
Bleken; Lumineers, facings
en andere esthetische behandelingen

vraag vrijblijvend een kostenbegroting!

www.kindertherapieamsterdam.nl
Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden
Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam
06 - 499 169 19
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Toerist in eigen stad
Dranghekken, bouwsels, containers en afgeschermde toilethokjes
kondigen de komst van het evenement ruim van tevoren al aan.
tekst en foto: Simone Slotboom

O

Zeilen geeft kinderen extra bagage

Tijdens de Zomer Zeilweken leren kinderen de
fijne kneepjes van het zeilvak in Laserpico’s en
Optimisten

In 2000 is zeilschool Nautiek gestart

Het spelletje er omheen

is de school niet meer weg te denken

hoek komt, valt het niet mee de boot de
juiste kant op te krijgen. Met weinig wind
vinden de meeste kinderen het varen met
een Optimist, een kleine zeilboot, appeltje
eitje, maar met veel wind is het toch wel
andere koek. Dan worden de gezichten
ernstig en gespannen. Er zijn kinderen die
het meteen een grote uitdaging vinden,
maar er zijn er ook die er nooit de lol van
zullen inzien. Niet iedereen is een Laura
Dekker, moet je maar denken.

en hebben veel kinderen een goede

Zelf ontdekken

ondanks veel tegenwerking van de
havendienst. Na lang debatteren werd
het uiteindelijk goed gevonden dat de
zeilschool er kwam. Nu, tien jaar later,

herinnering aan hun eerste zeillessen.
tekst: Lida Geers
foto’s: Elly van der Mark

V

olgens Rob van Zanten is zeilen ‘een
ding’ dat je graag aan kinderen meegeeft. Ze worden tijdens het zeilen
direct geconfronteerd met de krachten
van de elementen. De zeilschool ligt naast
open water en als de wind uit de verkeerde

Om zoveel mogelijk kinderen het zeilen bij
te brengen zijn er zeilclubs op de woensdagmiddag en de zaterdagmorgen. Hier
krijgen de kleinsten van ongeveer acht tot
twaalf jaar les in een Optimist. De Laserpico’s zijn voor de grotere kinderen. Echt
les wil Rob het niet noemen, meer kennismaken met zeilen en ervaren hoe het is
om een boot te besturen. Hij noemt het
dan ook ‘de zeilclub’ waar van alles door
elkaar loopt. Kinderen die net beginnen
en kinderen die het gewoon leuk vinden

om iedere woensdagmiddag te zeilen.
Per Optimist gaan er één en soms twee
kinderen aan de slag. Een stukje varen
afgewisseld met uitleg. Het is volgens Rob
altijd een afweging: wat is de juiste weg,
eerst complete uitleg en dan het varen,
of eerst gewoon in de boot stappen, een
beetje peddelen en sturen en daarna de
uitleg. Meestal werkt het ‘t best als je de
kinderen ook een beetje vrijheid geeft en ze
een aantal dingen zelf laat ontdekken. Het
echte werk gebeurt pas tijdens de ‘Zomer
zeilweken’ in de vakantie. Dan komen de
kinderen een hele week naar Nautiek en
leren ze de fijne kneepjes van het zeilvak.
Slapen doen ze gewoon thuis. Daarnaast
wordt er ook zeilles gegeven aan kinderen
van de naschoolse opvang. Ouders kunnen
hun kinderen via Partou of IJsterk, uit de
centrale stad, opgeven voor zeilles. Zij worden door Partou gebracht en krijgen twee
uur zeilles. Dit schooljaar is het de derde
keer dat deze lessen van start gaan en dan
heb je het over zo’n 120 kinderen die daar
gebruik van maken.

advertentie

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN

Zeilschool

Salve
zaalverhuur

Jachthaven
Piet Hein

Veemkade 267

020 - 419 30 05

WWW.NAUTIEK.COM
32

Rob is van mening dat het leren zeilen niet
het belangrijkst is. Hij vindt dat de kinderen door het spelletje dat er omheen zit
ook levenservaring en normen en waarden
mee krijgen. ‘Daar hebben ze als ze groter
zijn alleen maar profijt van’, denkt hij. Hij
is zo overtuigd van het feit dat kinderen op
jonge leeftijd kennis horen te maken met
het varen dat hij overal waar hij meepraat
over watersport, de jeugd op de agenda zet.
Rob zit ook in het Hiswabestuur. ‘Kijk, als
je in het bestuur van een dergelijke landelijke organisatie zit, dan heb je een stem
waar mensen naar luisteren. Zo heb ik het
voor elkaar gekregen dat tijdens de Hiswabeurs in IJmuiden ook kinderen mochten
varen en niet alleen de mogelijke klanten
voor een dure boot. Kinderen zijn de klanten van de toekomst.’
In opdracht van Stichting Sail heeft Nautiek het spelevaren voor kinderen georganiseerd. Bij de Borgortuin was daar naast
het Pirateneiland een apart stukje IJ voor
gereserveerd. Een reuze leuke en gezellige
bedoening waaraan alle kinderen die het
zagen wilden meedoen: ‘Hoezo nog nooit
gezeild, ik wil dat ook’. Veel restricties zijn
er niet, alleen dat je zwemdiploma’s hebt.
Deze bevlogenheid van Rob heeft ervoor
gezorgd dat zijn zeilschool die startte met
twee boten en zes leerlingen, van wie twee
zijn eigen kinderen waren, is uitgegroeid
tot een zeilschool die niet meer weg te denken is uit het Oostelijk Havengebied.
www.nautiek.com

p een doordeweekse dag haal ik
mijn zoon op uit de stad. Zorgvuldig vermijd ik de gebieden rond
het Museum- en het Leidseplein. Vandaag
wordt het Nederlands elftal gehuldigd en
daar is het feest. Op de terugweg stuiten
we onverwacht op dranghekken: alle toegangswegen naar en dus ook uit de binnenstad zijn afgezet. Het ziet zwart van
politie, stadswachten en ME. De Derde
Wereldoorlog lijkt wel uitgebroken. Honderden mensen fietsen en lopen af en aan
zonder een uitweg te vinden. Gewone Amsterdammers op weg van werk naar huis.
De vraag waar ze er wel door kunnen blijkt
lastig. Eén agent komt uit Zwolle en heeft
geen idee. Een andere komt uit Rotterdam
en weet het ook niet. Ik stel voor om na te
vragen wie het wel weet. Volk genoeg in
uniform en allemaal in bezit van mobiel.
Heen en weer blijven pendelen om steeds
weer op nieuwe hekken te stuiten, schiet
ook niet echt op. Na een uur komt het verlossende woord: we moeten teruggaan en
via Leidseplein of Museumplein een uitweg
naar de buitengebieden zoeken om dan in
een lus terug te keren naar onze gewenste
eindbestemmingen achter de hekken.
Eén dame roept vertwijfeld dat haar huis
precies achter de dranghekken is. Een
vader is in paniek omdat hij zijn kind
wil ophalen van het kinderdagverblijf,
zichtbaar achter het hek. Hij wordt steeds
gebeld door de leidsters waar hij blijft,
maar fietst al een uur tevergeefs rond. Een
mevrouw die slecht ter been is, woont
ook vlak achter de afzetting. Trams rijden
niet, een taxi kan het gebied niet in, dus
ze strompelt moedeloos weg, ondersteund
door haar man. Terwijl de eerste mensen
alweer terugkomen met de mededeling
dat ook rond de pleinen afzettingen staan,
blijven de agenten gewoon de route via het
feestterrein promoten.
Een stadswacht snauwt me toe dat het geen
zin heeft om te blijven wachten voor het
hek omdat de afzetting gewoon dicht blijft.
Als ik uitleg dat het niet handig is om met

een autistisch kind op hoop van zegen
de hossende massa in te gaan en gewoon
geduldig wacht tot het rustiger wordt op
het Museumplein, zegt ze: ‘Dat is ook
een idee.’ Een keurige dame in mantelpak
op de fiets vraagt waar de dranghekken
precies ophouden.‘Volg ze gewoon, dan
merk je het vanzelf,’ zegt een agent lachend
en knikt richting de gracht. Als ze boos
antwoordt dat hij niet zo lullig moet doen,
omdat ze een normale vraag stelt en een
normaal antwoord verwacht, roept hij
onmiddellijk versterking op. De vrouw
fietst maar weer weg. De aardige jongeman
die het voor mijn inmiddels huilende kind
opneemt en vraagt of de hekken niet gewoon even open kunnen, alleen voor bestemmingsverkeer, krijgt zijn zin. Het hek
gaat open en zes agenten te paard komen
hem verzoeken weg te gaan anders wordt
hij gearresteerd. Over de portofoon hoor
ik dat de moeder met de autistische zoon
gewoon mag blijven, want zij toont begrip
voor de situatie.
Na drie uur wachten wordt het rustiger
op straat en lukt het om door de laatste
dronken feestgangers heen langs het Museumplein naar het Concertgebouw te lopen.
Vanaf de Ceintuurbaan kan ik eindelijk
obstakelvrij terug fietsen naar het KNSMeiland. Thuis hoor ik op het late nieuws
dat de dag door massale politie-inzet zonder incidenten is verlopen.
Nu is Sail onderweg naar het Oostelijk
Havengebied. Dranghekken, bouwsels,
containers en afgeschermde toilethokjes
kondigen de komst van het evenement
ruim van tevoren al aan. Er worden tussen de 1 en 2 miljoen bezoekers verwacht.
De brug naar Java ligt eruit, de Verbindingsdam zal alleen de meute wandelaars
doorlaten en er komt een baileybrug naar
KNSM, alleen voor bestemmingsverkeer
met auto. Even snel op de fiets het eiland
af zit er gedurende vijf dagen niet in. Voor
de zekerheid verzet ik al mijn afspraken en
sla ik voldoende voorraad in. Eerst kon ik
het eiland niet op, nu kan ik er niet af. Onder het motto ‘If you can’t beat them, join
them’ besluit ik om me dit keer gewoon
volop in het feestgewoel te storten. t
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Koken met Neeltje

Nou ja, koken?
Eerder kazen

Bijtanken in de buurt
Een nieuw leven voor twee oude
gebouwen: zowel de CMA Zaal op het
Paradijsplein als het Pompstation aan
de Zeeburgerdijk doen het nu helemaal
anders. Vroeger pompten de CMA
(onderdeel van de Oostergasfabriek) en het
Pompstation (onderdeel van Waternet) nog
gas en water rond. Tegenwoordig wordt
er in beide gebouwen gedanst, gezongen,
gedicht, gedronken, gegeten, getrouwd,
gesjanst, gescheiden? En gerookt.
tekst: Sophie Verschoor
foto’s: Tim Colijn (CMA Zaal) en
Fred Vermorken (Pompstation)

Kickstart in de CMA
Het gebouw waarin CMA is gehuisvest,
was oorspronkelijk in gebruik als gasdistributiestation. Na de Tweede Wereldoorlog
is een aantal gaspompen geplaatst die
ervoor zorgden dat gas onder hogere druk
via speciale transportleidingen aan andere
stadsdelen kon worden geleverd. Toen
Amsterdam op 4 december 1967 volledig
op aardgas was overgeschakeld, waren de
gaspompen niet meer nodig en werd het
gebouw gesloten en ontmanteld.
Begin jaren negentig werd het gebouw
omgedoopt tot CMA (Continental Music
34

Association), een oefenruimte en concertzaal voor muzikanten.
Eén van de bekendste artiesten die er heeft
opgetreden is Caro Emerald. De zangeres
verbrak eind augustus nog alle Nederlandse
records met haar debuutalbum ‘Deleted
Scenes From the Cutting Room Floor’.
Caro heeft nu het langst genoteerde nummer 1-album aller tijden op haar naam
staan en ze versloeg daarmee het eerdere
record van het album ‘Thriller’ van Michael
Jackson. De album release party in CMA
op 28 januari was hiervoor de kickstart.
Caro Emerald: ‘Toen ik de zaal binnenliep,
was ik meteen verkocht. Wat een sfeer, dat
dit bestaat in Amsterdam. Het ligt ook
op zo’n onverwachte plek, midden op een
industrieterrein. Het idee van een soort
verlopen Moulin Rouge-theater past perfect bij mijn muziek. Mijn sound is geïnspireerd op de forties en fifties en bij optredens willen we dan ook de nadruk leggen
op dat nostalgische gevoel. In zo’n zaal
hoef je aan de aankleding in ieder geval
niks meer te doen om die sfeer te creëren.’
Ondanks het feit dat muziek nog steeds
een belangrijk onderdeel van de activiteiten

Caro Emerald: ‘Het idee van een soort verlopen
Moulin Rouge theater past perfect bij mijn muziek.’

Water bij de wijn
Het Pompstation is begin vorige eeuw
(1912) gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het gemaal werd voorheen
gebruikt door Waternet. Water uit het
IJmeer werd naar de grachten gepompt en
bij veel regen weer in het IJmeer geloost.
De pompen zijn inmiddels verplaatst naar
de kelder en in plaats van water vloeit er op
de begane grond nu voornamelijk wijn. Op
de borden liggen T-Bones en Lady Steaks
maar een stukje vis kan ook. Nadat er al
wat flessen genuttigd zijn, wordt in het
weekend de bruine Chesterfield bank, die
voor de dj booth staat, weggeschoven en
druppelen de eerste durfallen de dansvloer
op. Een rustig familiediner kan dan ineens
omslaan in een wilde discoavond die tot
drie uur ‘s nachts duurt. Op doordeweekse
avonden gaat het er iets rustiger aan toe
met af en toe een optreden van jazzmuzikanten of nieuwe bandjes.
Floor (28) woont om de hoek van het

Op de borden in het Pompstation liggen T-Bones
en Lady Steaks, maar een stukje vis kan ook.

restaurant en heeft er nu al een paar keer
gegeten. ‘Ik werd bij de tweede keer direct
herkend en kreeg als ‘vaste’ klant een aperitiefje van het huis. Die gastvrijheid moedigt wel aan om terug te komen. Daarnaast
mag de hond ook gewoon mee.’
Voor IJburger Paul (42) is het de eerste
keer. Hij is niet gekomen voor een dansje,
de muziek of het vriendelijke personeel.
Als roker is hij voornamelijk blij met de
enorme rookruimte van het restaurant.
Daarnaast heeft hij als een van de weinige
gasten behoefte aan wat meer water bij de
wijn. Paul: ‘Ik hoorde dat de waterpompen
in de kelder weer aanslaan als het regent. Je
zou de trillingen dan tot in het restaurant
kunnen voelen. Jammer dat het vanavond
droog is.’ t
CMA Zaal
Paradijsplein 1
tel. 668 38 00, www.cmazaal.nl
Pompstation
Zeeburgerdijk 52
tel. 692 28 88, www.pompstation.nu

tekst: Neeltje Wiedemeijer

Ik ben bezig het kaasmaken onder de knie
te krijgen en het is niet makkelijk.
Gelukkig is er mozzarella, de snelle verse
kaas. Er is een traditionele methode, die
neemt een halve dag, maar er is ook half
uurs mozzarella. Daar heb je ook geen
rauwe melk voor nodig, want gepasteurizeerde volle melk is goed genoeg. (Dan
hoeft u dus niet naar Zunderdorp, makkelijker natuurlijk, maar het is wel een leuk
uitje naar de Dikhoeve).
Daar gaat ‘ie dan.
Je hebt nodig:
2 liter volle gepasteuriseerde melk
6 druppels stremsel (te verkrijgen bij bijna
elke exotische groenteboer/slager)
1 theelepel citroenzuur opgelost in 120 ml.
water.
1 theelepel grof zeezout
Roer de oplossing citroenzuur door de
koude melk, in een roestvrijstalen pan
Verhit daarna de melk tot 32°C. Ik heb
om dat te meten een koelkastthermometer
aangeschaft bij Blokker voor € 2,95. Met
een helder blauwe vloeistof. Werkt goed.
Roer het stremsel door de melk, leg daarna

het deksel op de pan (van het vuur af ) en
laat hem 5 minuten rusten. De melk moet
nu de constitutie van custard hebben. Als
je er met een mes doorheen gaat moet er
een snee ontstaan en ondermelk vrijkomen. Als de ondermelk nog erg melkachtig
is, een paar minuten wachten.
Snij de wrongel (dat is de gestremde melk)
nu met een mes in de lengte en de breedte
in vierkanten van ongeveer 1 bij 1 cm.
Zet de pan terug op het vuur, verhit tot
40°C en roer met een houten lepel in de
wrongel.
Haal de pan van het vuur en roer 2 tot 5
minuten door.
Neem de wrongel met een schuimspaan
uit de ondermelk en knijp er zoveel mogelijk ondermelk uit. Zet de microwave op
de hoogste stand, zet de wrongel erin en
verwarm 1 minuut. Giet de ondermelk af
en vouw de wrongel, zoals het kneden van
brooddeeg. Verhit daarna nog twee keer de
wrongel gedurende 35 seconden en kneed
na elke keer de wrongel. Voeg na de tweede
keer het zout toe. De kaas moet nu toffeeachtig zijn en niet breken als je hem uittrekt. Breekt hij, verhit hem dan opnieuw..
Vorm er twee ballen van en eet die warm
of leg ze een half uur in koud water met
ijsblokjes.
Eet smakelijk (en trots) met tomaten en
pesto of puur, met lekker vers brood.
Voor een beter beeld van de laatste fase is
er een filmpje op internet: een Italiaan die
op de markt mozzarella maakt.
www.dagversmenu.nl/2010/07/15/
mozzarella-maken/

advertentie

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL
365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur
zondags van 14.00 tot 1.00 uur

�������������
��������������

Stephanie en Bas zetten hun eerste danspasjes als getrouwd stel in de CMA Zaal

van CMA uitmaakt, is de programmering
van bands niet meer de enige bedrijvigheid.
Van poëzieavonden tot rock ‘n roll-lessen,
de zaal blijkt voor veel zaken geschikt.
Maar de afgelopen zomermaanden was
het toch vooral een populaire plek voor
huwelijksfeestjes. Ook de Indische Buurtbewoners Bas (30) en Stephanie (27) deden er in augustus hun eerste danspasjes als
getrouwd stel.
Bas: ‘We wilden een trouwfeest in onze
eigen buurt, omdat we het een mooi idee
vonden om de gehele dag, dus trouwen,
diner en feest, in de omgeving van ons pas
gekochte huis te vieren.’
Stephanie: ‘De schaal van de CMA Zaal
sprak ons meteen aan. Met het oog op het
warme weer en het aantal rokers wilden
we ook een ruimte die bij een minder volle
bezetting – veel mensen zaten tot laat op
de avond buiten – nog steeds sfeervol zou
zijn.’
Bas: ‘Een ander pluspunt vonden we het
doorleefde en spannende karakter van de
zaal. Onze trouwceremonie speelde zich
af in de Kas in Amsterdam Oost, een
moderne, lichte en harmonieuze plek. De
CMA Zaal, met graffiti op de buitenmuren en het bijna duistere theatergevoel
van binnen, steekt hier op een positieve
manier tegen af. Je hebt direct het gevoel
dat er flink op los gefeest mag worden. We
zijn nu op huwelijksreis en moeten er nog
steeds van bijkomen.’
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Culturele agenda

Bekende Jazzmusici bijten het spits af op
deze avond. Even later wordt het podium
bestormd door verschillende studenten van
het Amsterdams conservatorium, die hun
‘voorbeelden’ komen bijstaan.
gratis

redactie: Rudolf van Beijmerwerdt

Muziek

Zondag 26 september, 20.00 uur
Branko Galoic Trio

Bimhuis
Piet Heinkade 1
Vrijdag 24 september, 20.30 uur
Boerenbond

Improvisatiemusici uit New York, Chicago,
Berlijn en Amsterdam in een kwartet bijeengebracht door kornettist Eric Boeren.
16 euro
Vrijdag 1 oktober, 20.30 uur
Les Espoirs de Coronthie

Traditionele muziek uit één van de armste
wijken van de Guinese hoofdstad Conakry
18 euro
Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 18 september, 21.00 uur
Chessnuts

Pakkende en tijdloze rock ’n roll. Voorprogramma met de rockabilly van Dee-Ann &
the Night Captains.
10 euro
Zaterdag 9 oktober, 21.00 uur
Mellow Jo & the Hi Tones

Voorprogramma met Boppin’ Gliesers.
Rockabilly.
15 euro
KHL
Oostelijke Handelskade 44
Zaterdag 25 september, 20.30 uur
Chajes Huisband en Batiband

5 euro

Zaterdag 2 oktober, 19.30 uur
Zigeunerorkest Servus

gratis
Lizboa
Veemkade 251
Zondag 19 september, 20.00 uur
Zambuba

Forró, dansmuziek uit de sertão. Schuifelen, swingen en sensueel dansen in een
unieke Zuid-Amerikaanse sfeer.

Muziek van de Balkan.
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Zaterdag 25 september, 15.00 uur
De Magie van de B

IJ-salon. Leden van Concertgebouworkest
onder leiding van George Benjamin met
Tania Kross brengen onder meer Bach.
18 euro
Zondag 31 oktober, 20.15 uur
Kinsmen

Tropentheater
Mauritskade 63
Donderdag 7 oktober, 20.30 uur
Moldavia Calls

Kwartet met vernieuwende muziek uit
Moldavië.
17 euro

Theater/Lezingen
Angoramuis
Tidorestraat 172
Zondag 26 september, 10.30 uur
Rode Loper Festival: Musical ‘Ishah
wordt sjah’

Studio K
Timorplein 62
Donderdag 30 september, 20.00 uur
Wat we missen kunnen.

Feestelijke presentatie van eerste boek van
nieuwe uitgeverij Babel & Voss. Daarna
zullen onder anderen Jan Jaap van der Wal,
Hanna Bervoets en Felix Rottenberg laten
weten wat zij kunnen missen en kan het
boek onbeperkt worden gekocht en gesigneerd.
Reserveren verplicht op info@babelenvoss.nl
Tropenmuseum
Mauritskade 63
Zondag 26 september, 14.00 uur
Rode Loper Festival: rondleiding

Tijdens een architectuurrondleiding worden de mooiste verborgen verhalen van het
gebouw van het Koninklijk Instituut voor
de Tropen verteld.

Galerie Carla Koch
Veemkade 500 (Detroit, 6de etage)
T/m 3 oktober
Anne Marie Laureys

Keramiek.

Van 9 oktober t/m 13 november
Wouter Dam

Keramiek.
Jos Art
KNSM Laan 291
T/m 3 oktober
Robbert Fortgens

Uitgevoerd door kinderen. Gevolgd door
een workshop buikdans.
gratis

Panama
Oostelijke Handelskade 4
Dinsdag 14 september en 12 oktober,
vanaf 19.00 uur
Skate Dance Rollerdisco

6,50 euro

Schilderijen.

Bibliotheek Indische Buurt
Soerabajastraat 4
Dinsdag 14 september, 20.00 uur
Lezing Conny Braam

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
16 t/m 24 oktober
‘Zotia Emigreert’

Schrijver van onder meer ‘De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne
Fabriek’.
5 euro

Tentoonstelling over de emigratiegeschiedenis vanuit het Lloyd Hotel, aan de hand
van het fictieve Poolse meisje Zotia, dat via
Amsterdam emigreert naar Brazilië. Op het
schip de Gelria van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, heeft ze een ontmoeting
met scheepsarts J. Slauerhoff.
Gezinstentoonstelling in het kader van de
Week van de Geschiedenis.

Iedere tweede dinsdag van de maand terug
naar de rollerdisco van de jaren ‘80.
5 euro
Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Zaterdag 25 september, 21.00 uur
Radio Mortale Party

Met live muziek van Chinup en (Muziek
van) Piet.
5 euro
Studio K
Timorplein 62
Zaterdag 25 september, 23.00 uur
Night Flight

Een opvallend reisje langs House, Disco,
Boogie en verder.
8 euro
Woensdag 29 september, 22.00 uur
Jazz in /K

Rokerige jazz in een rookvrij /Kafe tot laat.

Schilderijen.

23, 24, 26 en 27 oktober, 10.30 uur
Eekhoorn op zoek

8 oktober t/m 7 november
Jef Gysen

Centrale Bibliotheek
Oosterdokskade 143
Donderdag 23 september, 19.00 uur
Retourtje Cultuur, editie 2010

Kunsthistoricus Marcel Verhoeven (Kunststad) geeft in het kader van RUHR.2010
een lezing over de Duitse kunst en architectuur van de 19de en 20ste eeuw.
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Vrijdag 17 september, 19.00 uur
Women Inc.

Talkshow met de Soedanese journalist en
schrijver Lubna Hussein onder de noemer
‘Wie heeft de broek aan?’ met aandacht
aan vrouwenkleding als politieke inzet.

Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143
Vrijdag 24 september, 20.30 uur
Alles kan kapot

Centrale Bibliotheek
Oosterdokskade 143
Dinsdag 21 september, 11.00 uur
OBA Hoedenparade

Voorstelling van Nina de la Croix. Avond
die garant staat voor flinke dosis humor en
herkenning.
7,50 euro

Ook dit jaar organiseert de OBA ter gelegenheid van Prinsjesdag een hoedenshow.
Iedereen wordt uitgenodigd met een hoed

advertenties

Beeldend Kunstenaar (v)
begeleidt individueel

Jozef van Ruyssevelt

expositie: 4 sept – 7 nov 2010

schilderen/tekenen

beginners en gevorderden
kleine groep
ook werkbespreking en
postacademische begeleiding

opening: 4 september om 16.00 uur
Galerie De Rietlanden
www.derietlandenexposities.nl
Rietlandpark 193 Amsterdam

info:
020 - 679 54 27
www.studiopintura.nl

op te komen kijken en mee te doen aan het
fotomoment op het bordes om 12.00 uur
precies.
Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 30 oktober
Multatuli – 150 jaar Max Havelaar

De Indiaas-Amerikaanse altsaxofonist
Rudresh Mahanthappa ontmoet zijn ZuidIndiase voorbeeld Kadri Gopalnath.
23 euro

advertenties
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Exposities

Kleine tentoonstelling in het kader van
het Multatuli-jaar, met Multatuliana
uit de collecties van het Persmuseum en
het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis.
8 oktober t/m 5 december
De Haagse jaren van Dolf Toussaint

Een selectie van de politieke en journalistieke portretten van fotograaf Dolf
Toussaint.
De Rietlanden
Rietlandpark 193
T/m 7 november
Jozef van Ruyssevelt

Expositie van in 1985 overleden Belgische
schilder.
Tropenmuseum
Mauritskade 63
T/m 3 oktober
Enkele reis Holland

Foto’s van Leonard Freed. Foto’s van immigranten uit Indonesië in Nederland.
Wilhelmina Winkel
Veemkade 570
2 t/m 24 oktober
Marianne Wagemaker

Schilderijen.

Activiteiten/workshops
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Vrijdag 24 september, 20.00 uur
De Zwijger Cultquiz

Welk team weet het meest over de films
van Sylvester Stallone, de boeken van J.D.
Salinger of de muziek van Aerosmith?
gratis (maar wel reserveren om mee te
kunnen doen).
Studio K
Timorplein 62
Maandag 20 september, 19.30 uur
Nacht van de Vrede

Jongerenpodium voor politiek en cultuur.
Laat je inspireren door de activiste Anne
‘Gaza Free Vloot’ de Jong en de Egyptische
blogger Wael Abbas. Ga in discussie met
jonge professionals over de Nederlandse
krijgsmacht. Ontmoet jouw toekomstige
collega’s tijdens een speed date in het Netwerk Café. Geniet van de booming band
Go Back to the Zoo. Of relax in de Make
love Not war Room.
10 euro

portret in opdracht
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Telefoonnummers en spreekuren
ALGEMEEN

MELDPUNTEN

GEZONDHEID EN WELZIJN

POLITIE BALISTRAAT
Balistraat 104
Spoedeisende zaken: tel. 112
Niet spoedeisende zaken: tel. 0900 88 44
Meld misdaad anoniem: tel. 0800 7000

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

STADSDEELKANTOOR
Bezoekadres: Oranje-Vrijstaatplein 2
Postadres: Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam
Gratis informatienummer: 0800 933 28 74
Algemeen telefonnummer: 608 07 11

WONEN EN BUREN

COACH BIJ OUDERSCHAP
Voor alle vragen rond opvoeding en
onderwijs. Buurtzorg Oost, Niasstraat 29
Gratis spreekuur: elke zaterdagochtend
10.30 - 12.00 uur. Afspraken: bel of SMS
naar 06-22 39 20 07 of mail naar
elizabeth@coachbijouderschap.nl

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

BETER BUREN
Bemiddeling bij onenigheid tussen buren als
ze er zelf niet uitkomen.
Tel. 689 18 59

MAATSCHAPPELIJK WERK
WMO LOKETTEN
Weet je niet waar je moet zijn met een
vraag of een probleem inzake overheids- of
gemeentelijke voorzieningen? Er is een
gratis nummer, dat je verbindt met een
helpdesk die je kan zeggen waar je met je
probleem of vraag heen moet.
WMOloket wegwijzer, tel. 0800 0643
In het stadsdeel zijn twee WMO-loketten:
Indische Buurt en Oostelijk Havengebied:
tel. 665 80 01, IJburg: 495 22 50
TELEFOONCIRKEL
Mensen bellen elkaar dagelijks om te horen
of iedereen in orde is en eventueel hulp
nodig heeft.Wilt u zich aanmelden voor de
telefooncirkel? Bel De Meevaart,
tel. 665 33 20
DE MEEVAART
In de Meevaart zijn nog meer activiteiten,
waaronder:
de Anbo (vereniging van 50-plussers)
de Schaakschool
Multiculturele vereniging Assadaaka
Atelier Kunst en Koken, tel. 06-443 443 42
STICHTING ViiA
Loket zorg en samenleven Zeeburg in IJburg
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum
Haveneiland), tel: 495 22 50
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

BURENHULPDIENST
voor boodschappen en klusjes voor
buurtbewoners die het niet (meer) zelf
kunnen.
De Meevaart, tel. 665 33 20 op maandag,
donderdag en vrijdag
WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST
Voor alle zaken betreffende huur en
woning.
Wijttenbachstraat 34hs, tel. 462 03 30
Inloopspreekuren:
maandag 19.00 - 20.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur

GRATIS ADVOCATENSPREEKUREN
ASSADAAKA, STICHTING ONZE HOOP EN
NOMA I.S.M. MR. A.J.G. TIJHUIS, MR. E.
STAP EN MR. A.N. PATTYNAMA
Balistraat 48a
tel. 752 51 97 of 06-10 11 26 91
Gratis juridische bijstand
elke maandagavond 18.00 - 19.00 uur
VAN DOORN, BEUKELAAR EN WILLEMSEN
Batjanstraat 5, tel. 693 55 44
Gratis spreekuur: elke maandag
16.00 - 17.00 uur
GLOBAL RUITENBERG
Piet Heinkade 215, tel. 627 27 35
Gratis inloopspreekuur: elke woensdag
17.00 - 18.30 uur

Bezorging IJopener
Heeft u een nee/n ee sticker op de deur
en wilt u toch de IJopener lezen?
Op onderstaande punten kunt u een
exemplaar ophalen.

Navakantiepuzzel

De vakantie is weer voorbij, maar om toch nog even in de stemming te blijven
heeft de septemberpuzzel de vakantie als thema. We testen uw kennis van talen
en vakantiebestemmingen.
Dezelfde cijfers staan voor dezelfde letters die u onderaan in kunt vullen. Dat is
tevens de oplossing van deze puzzel. Veel navakantie- en puzzelplezier!
Deze puzzel is natuurlijk gemaakt door Erik Haan.
Stuur uw oplossing vóór 30 november naar:
IJopener Prijspuzzel, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam
of per e-mail naar redactie@ijopener.nl.

Klachten over bezorging kunt u melden
via het formulier op onze website
www.ijopener.nl

w w w. t h e p h o t o f a c t o r y. n l
C. van Eesterenlaan 15

Indische Buurt:

• De Meevaart
Balistraat 48a
• Openbare Bibliotheek
Soerabajastraat 4
Oostelijk Havengebied:

• Bimhuis
Piet Heinkade 3
• Boekhandel van Pampus
KNSM-laan 303
• Bruna
Oostelijke Handelskade 1061-1063
• Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
IJburg:

• Bloem en Zee
IJburglaan 444
• Gezondheidscentrum Haveneiland
IJburglaan 727
• Sportschool Life and Kicking
Eva Besnyöstraat 29
Oost:

• Stadsdeelkantoor Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2

Je vakantie op één landkaart

Frans voor ‘strand’

-

020 - 419 72 00

De winnaar van deze navakantiepuzzel
levert zijn of haar mooiste vakantieTPF_ij-opener_jun10_puz_lijst.in1 1
27/08/2010 18:48:53
foto’s in bij The Photo Factory en krijgt
ze geprint op de landkaart van de
vakantiebestemming weer terug.

Italiaans voor ‘dank u wel’
Turks voor ‘Welkom’
Spaans voor ‘(hotel)kamer’
Engels voor ‘kust’
Turks voor ‘hotel’
Spaans voor ‘geld’
Duits voor ‘Eet smakelijk’
Bekend plein in Madrid
Bekende vakantiebestemming
in het zuiden van Europa
Bekend plein in Parijs
Bekende (vakantie)streek in Italië
Bekende badplaats in Turkije
Bekend Grieks vakantie-eiland
Frans (vakantie)eiland (in het Frans)

Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur een e-mail naar
info@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over
adverteren op onze website
www.ijopener.nl
tarieven
tarief cm2
toeslag vaste plaats
toeslag achterpagina
korting jaartarief (5 nummers)
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€ 1,85
10%
25%
10%

Gebergte in Wales
afmetingen
breedte
hoogte

Bos(rijk) gebied in Duitsland
59, 123 of 187 mm
variabel

advertenties opmaken of wijzigen
advertentie opmaken
lay-out wijzigen
tekst wijzigen

€ 75,–
€ 50,–
€ 25,–

Warme streek in Frankrijk
advertenties aanleveren
door uzelf verzorgde advertenties in CMYKkleuren aanleveren in één van de volgende
bestandsformaten: PDF, JPEG of TIFF
de redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van door adverteerders
aangeleverde advertenties

Spaans voor ‘alstublieft’

De oplossing van de puzzel
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makelaars
R
VE

K

H
OC

T

Veemkade 310
Prachtige woning aan de
haven
circa 100 m2
Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Stuurmankade 366
Uniek pand met zeezicht
circa 154 m2
Vraagprijs: € 745.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 13
Ruime 4 kamer woning
circa 129 m2
Vraagprijs: € 425.000 k.k.

VE
KNSM-laan 725
Schitterend appartement met
terras op het zuiden
circa 110 m2
Vraagprijs: € 399.000 k.k.

RK

H
OC

Bogortuin 201
3 kamers, water, groen en rust
circa 90 m2
Vraagprijs: € 349.000 k.k.

T

Rietlandpark 251
Penthouse met riant dakterras
circa 127 m2
Vraagprijs: € 575.000 k.k.

D.L. Hudigstraat 45
Fraai vierkamer woonhuis
circa 130 m2
Vraagprijs € 445.000 k.k.

Panamakade 212
4 kamer patiowoning met
carport en dakterras
circa 120 m2
Vraagprijs: € 525.000 k.k.

Veemkade
Onze Sail etalage 2010 !
Deze bedrijfsruimte is te huur
Huurprijs: € 42.000 per jaar
excl. BTW

Bert Haanstrakade 160 + PP
Appartement direct aan het
IJmeer
circa 109 m2
Vraagprijs: € 395.000 k.k.

Zwanebloemlaan 14 + PP
Ruim woonhuis met 4 slaapkamers
circa 190 m2
Vraagprijs: € 619.000 k.k.

Julius Pergerstraat 266
Appartement op de bovenste
verdieping
circa 83 m2
Vraagprijs: € 235.000 k.k.

Mattenbiesstraat 77
Woonhuis met 3 slaapkamers
circa 133 m2
Vraagprijs: € 479.000 k.k.

Johan van de Keukenstraat 24
Appartement met fraai uitzicht
circa 81 m2
Vraagprijs: € 219.500 k.k.

Edmond Halleylaan 42
Ruim woonhuis op Steigereiland
circa 240 m2
Vraagprijs: € 749.000 k.k.

IJburglaan 1450
Appartement aan de Groene
Tunnel
circa 120 m2
Vraagprijs: € 325.000 k.k.

Wilt u uw woning
verkopen?
Wij komen graag
bij u langs voor een
vrijblijvend gesprek!

Vestiging Oostelijk Havengebied:
Levantkade 125
1019 MJ Amsterdam
telefoon: 020 - 419 45 80

TE

U
HU

R

Vestiging IJburg:
IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
telefoon: 020 - 419 39 29

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

